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Snntaf 

ættar- og æfi-fogu. 

„fáluga preſtsins að 

Hallgríms Petursſonar, 
ritad af fáluga fiptprófafti K 

Mag. $álfbáni Ginarðfyni. 

Bveinbjarn preftur Pordarſon sg Þórdísar - 

Sinnbogadóttur, var mebal fyrirtafð * peefta í 
Hoͤlaſtipti í finni tíb. Þegar hann var bjáfn, félf * 

Jón biſtup Vilhjaͤlmsſon honum ſitt fullkomid 
umbod í Pingeyarſyſlu, fem bréf, þar um giort ⸗ 
fimmtubaginn í páffavifu 1431 fýnir. Arid 1463 ; 

var hann ordinn Officialis, og fama embætti hafði. 
haun 1483, en beybi 1490, eptir þab hann hafdi 

haldid Múlaftab í 22 ar. Sera Gveinbjatn átti 
torg born (Wnnálar fegja 50), mebal hverra telft 

Sigurdur bir Zelgu, er barnamóbir var Jóns. 
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biſtups Araſonar) og áallgrímur, fem fabir var: 

1). Gfra Porlaͤks á Stadarbakka, fodur Gud⸗ 
brands bilfups. 2) Géra Einars á Utſkaͤlum, 

hvers fynir voru: a) Guðmundur ffólameiftari á 

sólum, ſidan preftur á Stadarſtad og þrófaftur 

ESna fellsneſsſyſſu og b) féra Bergfveinn á Ut— 
' fEálum.. 3) Géra Gamalíels, fobur féra Bjarna, 
fyrft ffólameiftara á gólum, og fíðan preſts ab 

Srenjadarſtad; ſera Giſsurar og Porkells Jóla 
radsmanns. 4) Porkells, er fadir var a) féra 

Odds á Zofi í Vopnafirði, fodur Bjarna á Buſt⸗ 

arfelli, ſyſlumanns i Múlaþingi og b) Ólafs, fod⸗ 

ur Ólafs ffólameiftara aͤ Zölum, og fíban preftð 

dd Grímstúngum, hvar bann. miðfti embættið. 
5) Géra Qifsurar á Stadarbakka, fóður féra 

„ Péturs í Veſtmanngeyum, þvers fynir voru þeir 

ſera Gifsur, féra Arngrímur og Gífli, er myrt 

ur var i Eyunum 1692. 6) Guðmundur, er fad⸗ 

ár “bar a) Sallgrims í Grof á áafdaftrand, 
fóður Péturs, fobur féra. Zallgrims — og b) 

Pporbjargar, vinnu féra Jons Sveinsfonar í . 

solti í Onundarfirdi, prófafts í Beftur - Jóar 

fiarbarfýflu vg- hálfbróður Mag. Brynjólfs biſt⸗ 
ups í SEálbolti. 7) Guðnýat, er var móbir 

- féra Porlaͤks Tvarsfonar í Zeydolum. Móbir 

féra Hallgríms er nefnd Bólveig, en fyftfin þang 

vort a) Páll; hans fynir allur og Guðmund: 
ær. faðir Mad. Guðrúnar á Staunum í Sljót- 

. 
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féra Æ. Jónsfon á árafnagili og margir fleiri. 

um. b) Gudridur; af hverri komnir eru þróa 
faftarnir féra á. Ældjárnsfon á Granjaðarftað, 

Pétur Jallgrímsfon var fjalir ættar tefinn 

ab gólum af Guðbrandi biſtupi, og var þar 

bringjaris honum fylgbi fonur hans Hallgrímur, 

fæbbur 1614 eba þar um bil; hefur þann lært þar 

ab lesa og ffrifa. Sä margfróbi logmadur Páll 

Vídalín ffrifar (in Recensu Scriptorum á 
Poötarum Seculi xví & xvir.), hann hafi nott 
urn tíma í ffóla verid, og lagt þar fyrfta grundvoll 

bótlegra mennta. Daiſt, ab Hallgrímur hafi misſt 
ftólann, en fyrir einhverra náúnga fínna tilþlutun 

ſiglt tíl Gluͤkkſtadar, og fomigt fíban til Kaup⸗ 

mannabafnar, hvar hann hafi þjónab hjá járns - - 

fmíbi noffrum, en ab Mag. Beynjólfur, fíbar 
bíffup, hafi feingib þann badan lausan, annadhvort 
1631, þegar hann í annab fínn figlbi béban, eptir 
bans 2 ára þérveru, edur — „ hvad liklegra vird⸗ 

iſt — ári, fíðar 1, ábur hann „ínngéft *Conrecto=. 

1) Meisujálm, er þér vid bætift og fvo byrjar 
Jeg byrja teisu mín, Jesú! í nafni þín,“ 
fínn eg í 3 fálmafverum Msc. meb þefðari fyrir 

ftript: „Reisufálmur. $allgríms Pétursfonar, 
Eveðinn í Kaupmannahefn árið 1632, þá 
bann vildi reisa Þaðan til Jslands.“ Gé nú þetta — 

rétt, hefir hann frá 'járnfmibnum losazt liklega árið 
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ratum í groarskeldu, og flutt ſoo mál hans, ab 

hann. var inntefinn í Vorfrúar-fEóla í Kaup⸗ 

mannahofn; tól Sallgrímur þar þyilifum fram: 
forum, ab ärid 1636 var hann kominn í ſvo nefnda 

meiftara Lectſiu. Fyrir gubrælilega umſorgun 
og orlæti Kriſtjaͤns konungs 1xxv., komu 38 þer= 

- fónur til Kaupmannahafuar frá Tyrkjum af 

fólfi því, er hernumid var, og héðan af landi flutt 

1627; en þar fólf Þetta ſtildi litið eba ekkert 

i donſtu, þurfti þab meb því væri einhver islenzkur 

feinginn, ſem ftyrtti þab í þef Fríftinbómi, bar þefa 

segna Hallgrímur feinginn til ab lega vg tala 

fyrir þvi guba ord. Medal beſsa útleyfta fölks 

var Guðríður Gímonsdóttir (er ſogd gipt haft 

verið Æpólfi nokkrum, og haldið áður til í 

Stakkagerdi í Veftmannaepum), til hverrar 
ann féft þann áftarþofta, ab vorid 1637, þegar 

— Þetta ánaubuga. fólf ffylbi reiða frá Danmorku, 

yfirgaf Zallgrimur fólann vg fór með Guðríði 

út bíngab ;*fomu þau út í Keflavik, vg var áall- 

„1632; en þar bann hafdi í foðurlanbi fínu lært 
ab. lega og ffrífa, famt í Zolaſkola numid nokkud 
í latínu, fo hefur Mag. Bteynjólfi fýngt $all- 

grimi gagnsænlegaft, ab hann byrjabi- aptur meb 
lardöm fínn, einfum Þar hann hefur fundið hjá hon— 

um góbar námsgáfur; því þad fýnift fjærri lifind= 

um, ab með ollu ólærður handverks-dreingar hefdi 

heldur til mennta en annars handverks fyttur verid. 
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grimur þú puülsmadur hja donſtum um ſumarid; 
Nen eptir þeirra burtſiglingu hafdi hann hvergi hæli. 
Guðríður ól barn í Rtrinjardvik, hjá Grimi 

Bergsfyni, en þá talbift {vo til, ab mabur henn— 

ar var daudur, ábur en þún tóf víð barninu, vo brot- 

ið teifnabíft frillulift. Snériſt þá ſvo fyrir $all= 

grimi, ab þann vard áþángandi Arna á Ptra— 

bólmí á Akranesi, fyni Gífla Pordarſonar legs“ 

manns, ſvo þann {aut ffjólíyfir þann, það eptir var 

fumarsíns, eg reyndiſt þonum fíban þínn mefti hialp⸗ 

ar madur. 

Skommu eptir þetta mun — hafa 

gipzt Guðríði, og ſidan í meſtu fätakt uppihaldid 

ſer einhveroſtadar a Sudurnesjum, i koti nokkru, 

Baulufæti þá kolludu, hefi eg ſed ffrifab, hear 

um þó effert víft ályfta — annabþvert. á vegum 

Arna ebur í ávalsnefsbverfi, unbir ſtjöli bónb= 

ans þar, Þorleifs Jónsfonar, til þejð hann. ; 
eptir undirlagi Mag. Brynjólfs bíftups — því 

bágt var um þær munbir ab fá prefta til Zvals 

nefs-fófna, þar fá rómur hefir álegib, ab Torfi 

Ærlendsfon, þá þérabsbómarí i Gullbríngufýflu, 

eg abrir ftórbolfar í Zvalsness ſöknum, þefdu efti 

laͤtid prefta fína ofbátt — kann ſte og fyrir ä⸗ 

eggiun og tillogur Arna eba Þorleifs, fór. til 
Skaͤlholts og vigdiſt 1644 tíl ávalsnefs= jófna, 

bar ug áríb eptir innſtefndur í Synodi- rétt- 
inn á alþingi, vg unbirffrífar Protocolinn, eins lífa 
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„ $valsnefs Visitatiu 1646, bjó hann þá á Svals= 

nesi og mun þar búið hafa, ſoo leingi fem þann 

var: þar preftur, hvad eg meina verið hafa 6, ebur 7 

árs boi 1650 beybi féra Ólafur Bodvarsſon 

preſtur í Gautbæ á ávalfjarðarfirand, er þann 
ſtad hafdi haldid frá 1623, en féra Zallgrimi var 

veittur ſtadurinn 8. pr. 1651, af Mattias Soff⸗ 

tínsfyni, et umbodsmadnr var hofudsmanns ins 

óentifs Bjeleks vg tó hann vid ſtadnum í far— 

dogum ſama ár af eltju ſera Olafs, Guðríði 
Rafnsdóttur; ſtendur og í Sáurbæar =tirtju Vi- 

sitatiu, gjorbrí af Mag. Brynjólfi 1661 þann 
9. Gept., ab féra Zallgrimur hafi ftabinn haldid 

á 11. árs en elfja Oafs mun hafa notid nádar= 

aͤrsins, ef efti eptir konüngsbr. um preftaeffna náb= 

arár af 3. Mai 1650, þá eptir Ordinantiunnar 

hyljodun, og á Henni grundudu Synodali Mag. 

Brynjolfs af 1639. Eptir þab mí féra Halle 
— grimur vár kominn ad Saurbæ, vegnadi honum 

Íginilega til þefð 1662 þ. 15. Ag., þá um nútte 

ána uppbrunnu oll preſtakallsins innanbæar hús vg 

milid af büshlutum; komſt allt fól af, utan ab: 

komandi forukarl og fagbur forn í ſtapi, Olafur 

Þálsfön, fonarfonur féra Bodvars Ævólfsfon- 
at í Saurbæ. Margir  góbir menn urðu þá til 

ab hjálpa féra Zallgrimi, ſvo ſtadurinn vard upp= 

byggdur ſama hauſt. Fáum árunt eptir, nefnilega 
1665 eba 1666: var þann lífþrár, en fór til ala 
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bingis Þetta fíbara ár, og urðu margir til ab gjora . 

honum gott; en ärid 1667 þreyngbi fvo ab honum 

holdsveilin, ad han kaus fér fyrir Eapilán féra 

Torfa Jónsfon frá Reykholti vg gaf upp vid 
hann hálfan ftabinn, en bjó fjálfur á odrum helm— 

íngt ſtadarins. Géra Torfi deydi um fumarmúl 

1668, en eptir hann kom féra Sannes Bjarnsfon, 

fem áður hafði preftur verið í Ferjubakka þing= 

um ; bjó þann áfamt féra $allgrími í Saurbæ hid 
fyrfta árið, en tóf vib ſtad og firfju 1669. För 

fram afbenbingin þ. 5. Mai, en var ftabfeft af biſt— 

upi þ. 8. ſ. m. Med ſtadnum afhenti féra Halla 

grimur jarbírnar: Battarnes, Stadarhofda vg 

Ofs - partinn, en hélt eptir Ferſtiklu, átafna= 

bjorgum og Staðartínga. Eama ár flutti féra 
Hallgrímur ſig ad Kalaſtedum, hvar hann bjó 
i 2 ár og fíðan ab Ferſtiklu, hvar þann bjó til.“ 

baubabagg. Mú Þó féra Hállgrúmur væri rbínn 
veitur og kominn frá Saurbæ, var hann þó um 

beſsar mundir og leingi fram eptir á fótum og nokk— 

urn veginn ferðafær, því bæði annó 1668 reiſti hann 

til alþingis, og sar há í Synodo, og 1669 er þann 

einninn á alþingi ug unbirffrifar með odrum 22 

ftíptísins preſtum, aubmjúfa bæn þeirra til Mag. 

Brynjólfs ab þalba vid biſtups embættið fram⸗ 
Segið. Hin fíðuftu miſsiri varð bann kararmadur 

vg nærri blindur, en bar þó finn buͤnga veilk— 

leita meb þolinmæbi vg orti í honum marga and⸗ 
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tifa vg bjártnæma fálma. - Ad Tyftum, þá hann 

var fertugur ab albrí, enduðuft hans flríða bagar 

fyrir fáluþjálplegan afgáng, fem ſtedi eptir vetur— 

„ nætur, edur þann 27. Dit. 1674; var þann jarbe 

adur fyrir framan míbjar Fírfjubyr í Saurbæ þ. 
31. ſ. m., en nú er fagt leg hang fé að meſtu leyti 

innan kirkju, þar hün ſidan hefur verið leingd fram Í 

Géra allgrimur var ab ytra áliti ſtör og 
ei liðlega varinn, boffur á hár og brún, einginn 

raddmadur, en hoersdagslega ſtemmtinn og gladſinnaz 

án vidhafnar tilbreytni, liðugur "og ordheppinn í 

1), Yfir Þetta nafnfræga ſalmaſkaͤld er árib 

1822 lagdur ab -Sanrbæ á 3valfjardarſtrond, 
prýbilega úthaggsinn likſteinn af bjödhaga ſmidn— 
um Jakobi Snorraſyni á Súsafelli, úr þeirri 
ágætu fteinategund, hoerri ferðajaga beirra 

Eggerts vg Biarna lysir í SO 133, að finniſt í 

$úsafellsfjalli. — Likſteinsins aͤhoggna letur 
er Þetta: t 

Lét. stein. þenna. landshöfðíngi. 

Sárast. saknaður. — hverr. sannri. trú. 

Af. alúð. unni. — Ættmenn. rista. 

Eptir. sinn. dag.-að. auldnum.  moldum: 

Háleits. sálmaskálds. 
HALL GRÍM S. fræga. 

Saurbæar. prests. PÉTURSSON AR. 

Lifi. beggja. minning. í. landi. blessuð. 
MDCCCXXXI. 

58 M. St. 
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turnflap: andrikur og ordhagur prébifari; velfilja 

andi byzku, donſtu, látinu vg fítt móðurmál. 

Born féra $allgrims og Guðríðar bót fleſt⸗ 

oll úng; eitt þeirra hét Steinunn, fem varb hálfs 
fjórba árs, - hverja fagt er bann hafi mikillega treg= 

að vegna naͤms vg gáfna, er ſtrax létu ſig í ljósi 

bjá benni. Annad Ævpólfur, er giptiſt Þóru, 

búttur Guðmundar VNarfaſonar á gálsi í Bjós . 
vg Guðrúnar elstu Ormsdóttur frá Æpum. - 
Þeirra born: a) Magnús, þjónabi prentverti í, 

Skaͤlholti, figlbi og giptift utanlands, vg b) Gud⸗ 

tún, er giptíft Þorleifi fyni Jóns nokkurs Ind— 

tiðafonar. — Gudmundur er vg talinn ſonur 
féra Zallgrims; mun hafa báib úngur og ófvænte 
ur, þar ei er getið hans afkomenda. Guðríður 
var, eptir dauda féra Zallgrims, hjá fyni fínum 

Eyolfi, er, bjó á Ferſtiklu eptir fodur finn, til 
beſs hann bú 1679, á fínu 42. alburð ári, en epta 

ir dauda þang fór þún ab Saurbæ til féra óann- 
esar, vg deydi þar 1782, ári yngri en hálf niræb, 

grafin 20. Des., hvar eptir hún fýnift fæðb 1598 

vg gipt Vera ſera Zallgrimi, þá þann ſtorti vetur 

á fertugan. 

Eptirfylgir með fám ordum ab minnaſt á þau 

fEtif, fem eptir þenna guds mann, féra Hallgrím, 
- Tiggja vg honum almennilega eignud eru: Ffunda 
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urlausri ræðu hefur þann ſamanſtrifad: Diarium 
christianum bur Daglega iðEun af ollum 

drottins dagsverkum, með ſamburdi guds tiu 

bodorda og minningu nafnsins Jesú. Lét 

hann bakling Þenna frá fér útgánga 1660. Einn⸗ 

ig: Sje gudrækilegar umpeinkingar, eður ein⸗ 
tal kriſtins manns við fjálfan ſig hvern dag 

i vikunni, kvold og morgna, og hefir þann bäda 
beſsa bæklinga dedicerað Æggert Bjarnsfyni á 

Skardi á Skardsſtrond, fýflumanni í Barða= = 

fitandarfýflu, vg eru þeir nvffrum ſinnum prentad⸗ 

ir. Ut af, Diario hefir kvedid fálma fá vel gäf⸗ 

adi Fennimann féra Jón Guðmundsfon, en viku⸗ 

paunkunum hefir i ſalma núið ſera Eirikur Halls⸗ 

ſon i Sofda. já mér eru Vikubenir ſera $all- 

grimi eignadar, er vel mættu fylgja beſsum bakl— 

ingum, ef menn fyrir bift viſsu Þær væru vert féra 

HBallgrims og vbafbakadar. Peſsi guds madur 

hefur einnig commenterað yfir nokkrar visur úr 

“ molfrum Fornſogum, einfum ſogu Olafs konüngs 
Tryggvaſonar, en bö einhverjum byki þab hans 

verk ei hid fullkomnaſta, þá er adgatandi, auf beſs 

vér erum allir menn og vorum ófullfomlegleifa fylg= 

ir jafnan einþver annmarfi, ab vera má féra Zall⸗ 

grimur hafi ei gefid ſer ſtundir, eda ei haft bar 

til ad halda áfram med fáma vandaverl, og ſtilj⸗ 
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alt foo við bad, ab grandſkyggnuſtu menn. — 

— midſmidi á féðl. 

S bunbinni ræðu hefir féra ————— miklu 

— gjort, og ſerhvad af því med þeirri ſnilld og 
ágæti útfært, ab hann fyrir laungu forbenad befir 

eitt hid ypparfta fæti mebal þefða lands hofud— 
ffálba; þar hann með fogrum og bagfvæmum ord⸗ 

um i lidugaſta Fvebftap, án fordildar og affaraſnids, 

framſetur ſina velgrundudu þánfa un boilikt efni, í 

fem optaft fnertir hjartnæmuftu atriði vorrar trúar, 

Fríftilegt framferbi manna og framfarir Þeirra í . 

anblegum efnum. Eitt hid ypparfta og uppbyggi— 

legaſta verk, ſem í ljóðum hefir ſamid verid og x 

beſsu landi ütgeingid, eru hans fimmtiu ſaͤlmar 
üt af pínu og dauða drottins vors Jesú Kriſts, 

með textans útftíringu. Og — vo fem þeir, 
honbla um þíð huggunarrífafta efni sog ínníbinba í 

ſer merg vg Ejarna vors kriſtindoms, ſoo hefir 

hann meft áftundað. ad vanda Þá, vg viſt noffurra 

árá tíma til þejá brükad — fumir ſegja 10 vg 

1) Þáll lögmaður Vidalin, vel tilfallinn Dúms. 
ari í greindir efni, ffrífar Þannig hér um |. e.: 
Commentarium etiam reliquitin nonnulla veterum Poé- 
mata, quæ Historiæ Olai Tryggonis "f.inserta 

sunt, in quo laudabilem etjam opetam præstitisse vi= - 
detur, pleraque enim feliciter eruit, haud seio an om= 

nia, glaciem certe fregit maximæ difficultatis, stravit= 
que-ad cetera viam, € dolendum, quod tam pauca id- 

genus þoömata tractáverit. - 
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vanaſt þér til vitnísburbar féra Zannes ar Bjorns⸗ 

fonar, hverjum þér un mátti noffurn veginn kunn— 

ugt vera, aðrir færra. — Þetta fitt ágæta verf 
fullkomnadi hann 1660, fem fýnir formáli og Ap- 

probatio féra Jóns Bónsfonar á Melum, 

bagfett 7. Marg fama ár. Pad fýnir vg Dedi- 

catio til Rriftínar Jónsdóttur í Einarsnesi 
vg Jelgu Arnadoͤttur í Hítardal, dagſekt 5. 

Mai nefnt ár; mér bykir lilleg fú tilgáta, að þann 

hafi ei leingi látið unbantragaft. að fýna fálmana 

fínikn - velgjerbamanni Mag. Brynjólfi biſtupi, 

Welbur jafnvel fyrftum manna, og undir eins ofle- 

rerað þá bóttir þang, eins og hann í Marg á Í. 

á. gaf Þá og tilfendi Ragnbildi Arnadöttur í 

Raldadarnesi, þvert Autographum prófafturini 

féra Vigfús í Hítardal ſtrifar ſig í hondum haft 

hafa með formála Jóns prófafts. Gú 1. Editio 

Þefðara fálma ütkom á ólum í Sjaltaðal 1666, 

hvorki gúd né fullfomin, Þar meðal annars vont— 

udu 2 vers i þann 15. fálm og þíð 3. í þann 8. 

Gú beta Editio meinaft þín 4. í Skalholti 1690. 

Peſsir fálmar hafa ab visu (til 1773) 15 fínnum 

prentabír veribl og það mb eitatis  biblicis 

1704, vg hefir Editor, Mag. Bjorn biſtup Þor= 

leifsfon viljað lagfæra þá í tveim ſtodum (nefnil. 
þad 18. vera beſs 14. ſalms vg bið 12. verð í 

9 Peſsara þálma 27, útgáfa var prentuð ſidaſt 
í Reykjavik 1851. 
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Þeim 16. fálmi), og þó Mag. Bjarn biffup hafi 

gjort þefða umbreytingu í begtu meiningu, þá lagð= 
ift þab ei fvo út fyrir honum, og hefir henni því 

ei fylgt verið í enum fíbari Editionibus. Miklu 

framar hafa nokkrir mertilegir menn annadhvort 

reynt tíl að núa þeim í framandi tíngumál, eba 
med þréðifunum út af þeim viljad Þeirra inntaf 

ljóðara gjora fyrir almúgas hver fyrirteft ab vísu 

ofleg er, þó fálmarnir fjálfir fram fetji filjanlega, 
"þó í færri orðum, Þþjóbffálbdins bänka. A laͤtinſt 

verð hafa giort tilraun ad fnúa nokkrum beſsum 

fálmum Mag. Jón biſtup Vídalín, eitt hb besta, 
látínuffálb hér. á landi verid hefir, bróbir þang 
Þórður vg Jón Porkelsſon, nöftur ár rector í 
Skalholts ffólal. Guðmundur, fonur, fra. 

Guðmundar Jons (læra) fonar, gáfumaður vg 
ſtaͤld fæmilegt — er þénti leingi hjá hennar majefteti 

Sophiu Amalíu vg vard fógeti hennar í Lágas 
landi (Laaland), allt til hennar dauda 1685, en 

1) Arid 1778 út fom í Baupmannabafn 

látinff útlegging Þefsara Paſſsiuſalma, undir ſomu 
logum, fem hinna frumkvednu, giord af Kolbeini 
preſti Dorfteinsfyni til Middals í Arnesfýflu, - 

ab ollu leyti á koſtnad, eind vg jú útgæfa vl, 
Þáseranba amtmanns, ſidan ſtiptamtmanns Ólafs 
Stepbánsfonar, fem vard gefind útbýtt hér vog 
erlendis siba. M. St. é 

Hjorleifur prófaftur Pordarſon, ſidaſt preſt⸗ 
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bjó þar eptir i Þéttmerfti ftutta ſtund, ſidan í 

GSluͤckſtad, og lífbi viſt til ársins 1688 — byrja 
abí ab útleggja beſsa pafóiujálma á byzku, en 
hvort bann hefir tilenbst ab fullfomna þad áform 

ſitt, er mér ab visu óljóft. Ut af Paſsiuſälmum 

beſsum hafa ſamantekid 49 hüsleſtra þeir. gruverd— 

ugu gäfumenn: Géra Guðmundur Isleifsſon, 

„þrófaftur í Bardaſtrandarſÿſlu vg feinaft preftur 

á Ingjaldsbólis fra Jón Sigmundsfon, hvers 
aͤdur er getið; fra Vigfús Jónsfon á Stað, er 
beybi 1761; fra Jón Jonsſon, ſidaſt preftur til 

Stadarhóls og ávolsfafnaða, hvers vert þreytt 
er á Jólum í Ájaltadal 1766 1. Pad er vg 

merkilegt, ab þefgir Paſsiuſaͤlmar eru ei einafta 

— eg hefdi nær því ſagt — í hverju húsi hér á 

landi idkadir, heldur vg hefir Þeirra verdugu brúði á 

lopt haldid mebal framandi þjóða fá nafnfrægi Hist- 

*  oriographus Regius Þormóður Torfaſon in 

Serie R. & D. D. L. J. Cap. I. er þó fonur var 

Torfa fyflumanns Erlendsſonar, motſtodumanns 

ur til Valpjofsſtadar iNordurmülaſyſlu, hef⸗ 
ir ſauͤid fálmum beſsum á látin hexametrisk 

vers, prentud Raupmannábafn. 

1) Vigfús prófaftur Erlendsſon, ſidaſt 
þreftur ad Setbergi í Æprarfveit, hefir faman= 
tekid 50 þúðleftra út af þefðum Þafsíufálmum, 
nefnda Piſlarpaͤnkar, prentaba á Hólum 1773 
og 1779, 



17 

fra $allgríms, vg Fapteinn Magnús Arafon 
hafdi þá gjarnan á fér, og funbuft þeir á honum 

daudum, þegar þann drukknadi vib Zrappsey á 

Breiðafirði 19. Jan. 1728, og — hvað meira 

er — ad Magnús virti ſoo minningu fra Halls 

gtíms, ab hann áfetti þér ab innfaupa Likſtein 

yfir bann, meb látinffri Inseription! og ſetja fyra 

ir neban hana þar 5 ſiduſtu verð beſs 25. ſaͤlms, 

ſnorud af honum á látínff ljóbmæli. Hér ab auki 

hefir Era. Zallgrimur urt 1656 fálma út af 

fytti Gamúelis = bó og af þeirri fíðari til 
Abners dauda, eba til beſs 3. verð í heim 2. 

fálmi, þvert vert þeir mjog velgáfubu menn: Sig= 

urdur Gíflaforn og féra Jón Eyolfsſon elbri 

á Gilsbakka færbu vel til enba. Peir eru prenta 

1) Hefði Inseription hljóðar þannig, eptir 

þvi fem mér bana mebbeilbi í Baupmannabh. 

1754 Stud.: Antiqv. 3. Ölafsfon. 

D. T. 0. MS. 
Monumentum. Viri. in. perennem. patriæ. suæ. Ís- 

landi æ. gloriam. nati in. perenne. ecclesiæ. Christi. 

quæ. vivit. in. Islandia. aut. victura. est. emolu- 

mentum. Sacerdotio. functi. E. eodem. suo. Sacerdotio, 
sancte. defuncti. Dni. HALLGRIMI PETRI. F. Ecclesiar- 

um. primo. Hvalsnesensis. €. hinc. Saurbæ- 

ensis. in. Hvalfjardarströnd. pastoris. dum. 

vixit. vigilantissimi. atque. eo. ipso. olficio. summo. 

cum. honoré. mortui. posuit 

M. Arason. 
2 
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adir (á Hólum) 1747, Lika þvo hefir þéra Hall 

grimur koedid fálma út af Ziſtoriu Jonasar 

ſpaͤmanns og Evæði af Bileam, hvorttveggja 

prentað med Vífnabófinni 1748. Af Rímna= 

flokkum eptir féra Hallgrím eru: 1.) af Lykla⸗ 

pétti og Magelona. 2.) af Slótes vg Leó (þar 
Bjarni Jónsfon, ſkaͤldi, hætti vid í þinni 16. 

rímu, þar ſvo byrjar: „áleiðólfs bát eg brindi 

á mat, beldut en leingut ftandi“). 3) af Kroka⸗ 

tefi. Auk þefa, fem nú er upp talið, hefir hann 
marga félma, Evæði vg gamanvísur eptir fig 

látið, fem ab noffru leyti fínnaft í þejau veri vg 

ad nokkru leyti liggur! enn þá hjá mér ug brum, 

fem viſsra orſaka vegna elti ab peſsu finni brykkj— 

aſt Fann. 

Hvad beſsari útgáfu —— þá er hún á 

viblifan átt logud, fem hin fíbafta af 1770, nema * 
hvad undanfellt hefi Bær fluttu bænat andvarp= 

anir, fem þar finnaft á blf. 173—179, þar. ei ' 

einafta er tíl vorar, ad þær brylkiſt þið fyrfta á- 

ſamt paunkum (ſvo kolludum) Auctoris, þelbur 

vg ſynaſt, nær Finales consonantiæ frá takaſt, 

likar jafnt funburlaufri,. fem bundinni ræt; lifa 

vg. þar fyrir ab rúm feingilt fyrir vidbetirnum, 

er inniheldur nærri allt hingad til óþryftt, en féra 

Hallgrími eigna ei af færri en 3 Exemplari- 

bus, af hoverjum effert fýnift hefð annars Ap- 

ographum. Ad innſetja allar variantes lecti- 
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ones befi eg opt þeintt, en {leppi þvi um fínn, þar 

þab er gagnólitib, en gjorir undir eins kverid 

ftærra og býrara. Gálminn: Leið þú mig guð, 
og lát mig ei, hefi eg fundid í 2. Exemplari- 

bus einafta med 3 verðum, en af Vinum, famt 

2 enn óþryfftum verðum, famanftenbur annar fálm= 
ur féra Zallgrimi eignabur. J Aldarhaͤttar 

Verði 9. er nú unban fellt: næm, "eptir Exem- 

plaribus Þeirra fælu guds manna: fodur mín, 

einu féra Eyolfs á Vollum vg féra Guðmund= 

at Ærlendsfonar í Belli, Þar þetta ordkorn fýn= 
íft útí mega látaft í tilliti Hí meiningar og brag⸗ 
arbáttar. J Slærðarfennu (ſoo kalladri) v. 2. 

ſyniſt heldur eiga í tilliti til meiningarinnar vera: 

freppir inn, helbur en að, eptir ſäl. Bes fýflu= 

mann Exemplari. Ur fálminum: Sælar þær 
fælir eru, hefi eg burttetib 3 verð, eptir lilvisun 
Exempls. féra áallgrími tílbeyranbi, og fett þar 

baf vid nefndan fálm, því þan. ern undir odru 

agi en hann. Gálmurinn; „játtað Fátt, baf= 

um þó géngi ftitt“ mun viſsulega vera féra 

Jons piſlarvotts, eind og þinn: „Jesú frelssti 

og friðarberta“ Sigurdar Palsſonar; ekki 
heldur munu Samſtædurnar: „ðirt mig ei í 

beiptarbræði“, né verðin: „Eitt má Óvalt 

beita“ etc. fyrir víft eignanbi féra Hallgrími; 

verður þetta því unban fellt í þélsarí Utgáfu, í 

hverri finnt eitt og annad fmávegið lagfært, eptir 
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þeim Exemplaribus feingib heſt, fíban penultima 

Editio útgelf, vg góbír menn hafa mér tilsisab, 

mebal þverra helztu er prófafturínn féra Vigfús 
Sónsfon í gitardal, hverjum eg, eptir ſtyldu, 

aflegg her meb mitt opinbert Þalflæti, eind og 

þinum obrum, þó um fínn ei ſeu á nafn nefndir. 



FA 

1. Punda guds vel fekk vandað, 
Vitur í fálma-ritum, 
Medferd Hallgrímur hirdir 

Herrans ſauda ótrauður, 
Son Péturs, ſem ábata 
Sizt ryrdi Kriſti dyrdar, 
Olatur, í dük {veita 
Ei fól gjof himna jofurs. 

2. Bordlogd heldur hugdi, 
Hün minna ffyld? ei sinna 
Mid um Jóasjorbu, 
En näd hafni þáða. 

Poi er fál hins fæla 

Sezt í fögnuð begtan; 
En vér eptir fínnum 
Agetſt merkin verfa. 

3. Eitt fínn, opt þó matti 
Adur líta fjolnytu 
Stef hins ljöda ljúfa, 
Logud ment vera prentuð, 
Biffup Giſhi þann geiſla 
Gudfradis ekli mæbift 
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Landi láta tendraſt; 
Letrad fátt varð betra. 

4. Þér er hugvits rýrum 
Hagt tilbent ad mentaft; 

Þér ert hug óvorum 
Hermt frá anbar grandi; 

Her er hugar - árum 
Huggan trú vel. búin; 

ér er hugar - {færum 
Heitid býrbar veiting. 
5. Xttmanns bróðra þáttum 

Hroͤdur vert er Þjótift; 
Hár hefir fegur ſtrifad 
Fordum ljod vorrar þjóbar; 

Nokkrir nærri hrukku, 
Nytur ber af itum, 

Mangi mäſte leingi 
Megi jafnaſt sið Nafna. 

6. Breidid mót eyrun badi, 
Blidur Islands lýður! 
Breidid ad hendur bädar! 
Býbur gud ſitt ord tidum; 

Breidid uͤt hjortun hradir, 
- Glýbio féálma ſimidum! 
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Breidid varir víður, 

Vida jaunginn prydid! 
5. Losi oſs þad ljóðið, 

Ljóð máttum bezt kjoösa; 
Kjoͤsum veg, ſem visar, 

Vis er oſs þá príðinn, 

Pris í himna húsi, 

Hús það tæfjum füsir; 

úða loks ad leysaſt, 

Leysi guð frá hneisu! 

Encausto formas veteres pinxere tabellis, 
Nostras hic vates carmine "conspicitur. 

Ipse suae pictor mentis (nil ora moramur). 

Vivus erat seriptis entheus ille senex. - 
Íta posnitipsius 

ex sorore pronepos & cognominis 

H. Erpsarni fF. 

EPITAPHIUM. 
1. Her liggur ffálð, er ſtyldug 

Ald færa forpris ſtæran, 

Aldmaliꝰ um Kriſt, þá kvaldiſt, 
Ko uſt vann það tæra. 

Et ffálbum Jsa⸗foldar 
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EXru ſtaldin ſoo færa, 
Sem ſtkäldi því gladir gjalda, 
rær ſtälds hrós frábæraft. 
2. Eitt ljóð Gnælands etta, 

- FEttmannd voru bættir, 
Hatt þá færðu jóttir, 
Gútt vann trúar þróttur. 
Próttjæll bú í Drottni 

Si drottins piſlarvottur; 
WVott þejs firdar fréttu, 

Frett med ſannleiks réttri. 

8. if ſtald lopti var, 
Lifir ffálb 8 ond dygd þrifin, 
Lifir ſkälds nafn í lofi, 
Lifir ſkälds graf hrös yfir. 

Lift ſkälds minning ljüfa! 
Rifi ſkälds ſtarſti bifur! 

„Rifi ſkalds ljöda-gjafir! 
Lifi fEálbs merkis ſtrifin!“ 

2! 

— —— 

I 



Fyrſti Þartarinn 4 
“ ínnijalbanbi g #5 

nokkra fálma vg fvæði 
út af beilagrí ritning. 

Saͤlmur um ſkopun veraldar. 

Af 1. Móf. b. 1. kap. 
Lag: Oovinnanleg borg er vor gud. 

J upphafi fyrir ſitt eilift orð, almáttugur 
guð ſkapti himin og lika her med jord, af á. 
breinum guddoͤms frapti, fagurt ljóð, firma⸗ 

ment, flóð og burrlendid hent, gros, jurtir, 

grænfub tré, gaf þeim og frjúvfeme, med — 

ilm og aldin ſapti. a 
2. Soͤl, tuͤngl og ſtjornur fetti þan, 

fjálfur á fefting færa, lifa ſoo fuglinn létte 

færar, um Íoptin fann ſig bræras i fóni 
filfa ⸗kyn, fenad ug býrin bin, ſtepnur ſtrid⸗ á 
andi um fold, ffagti ſeinaſt af mold, mann 
og hag sinnu — 

— 
ÞE: t Á Eg s — jé tA 
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3. Himininn fár og hýr þá var, hrein— 

an gefandi Íjúma, jordin án mæbu dvort 

„ bar, meb alls kyns albin * blóma, ſkepnurn— 
ar allar eins, ei kenndu nokkurs meins, mad⸗ 

urínn hafni um. heim, herrabóm yfir þeim, 
í fælu, réttlæti og fóma. 

4, Sovo er nú drottins ordid eitt, fem - 

ollu vid maft heldur, án þejs ab gjort er 

effi neitt, almætti bans því veldur; það ord— 

id eilíft er, allt gott færir med þér, þver, 

ſer þar heldur við, hreppir — frid, gledſt 
Þar af hugur helldur. 

5. Jesüs er eilíft ordid bad, einka lauſn⸗ 

arinn góði, fyrir hvern allt ao er ſtapad, 

aſfſviptir forgar mödi; hann ollu heldur víð, 
hann jannan gefur frið, bann litur hryggd— 

ar bond, þamt bætir meinin vond; fognum 
= þeim fribar fjóði. 
6. Srðúð er gledi eilif ein, öllum þeim 
á bann treyfta, bann er þú beta bótin hrein 
bonb ſynda Fann afleyſta; vor bótin bes 

til fannd, bæn heyrir ſyndugs manns, þar 
bætir bol og þrá, burtfviptir, hryggdum fr, 

gefandi nábar neifta. 

; 

a - 
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7. O! hvad: opt verð. eg ordlaus hér, 

eymdir mínar. því valda; lifnar ord, Jesü, 
legg þú mér, lát mig ei ſynda gjalda; gleb 
þí mitt forgfullt fínn, fætafti Sesú minn. 
Líttu mig þjóna þér, með þýbri lofgjord 
þér, nú. og um albir alba. 

Inntak úr biftoríu af Balaam. 

4, Moͤſ. b. 23. og 24. tap. 

Med Tag, fem Süſonnu Íbæbi. 

Pí Israels lýður, einka fríður af Egypto, 
út réb gánga, eydimork läuga yfirdrö, á 
Mðabs vollum þreyttur. þó, þá um. fíbir 
landtjoldum ſſo. —— 

2. Móabita og Medianita monnum þá 
ſtyrdi karſtur, kenn og vaſtur köngur fá, Bas. 
lak hét, fem birta má, bægja vill beim land ⸗ 
inu frá. 

ð. Ei {ér treyfti bann me breyfti ab 
halda ſtrid, ángri maeddiſt, af þet bræbbift 
Israels lýð; við fína menn þann fagdi um 

eri: fenn mun búin ófriðar tíb. 

á. Israels múgur mannvals brjúgur Mar 
abs laͤd, allt mun eyda, audafum ſneida og 
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anfa oſs háð, eind og fé, fem ei er gáb, 
upp vill ræta jurtir og ſäd. 

5. Um þann tíð hjá Arams lýð var einn 

fá mann, bófin efnir beint og nefnir Bala- 
ant þann, fþábúmg mennt og fonftir fann, 

koͤngurinn vill, ad fundinn fé hann. 

6. Sidan beiddi og þvo tilreiddi ſendi— 
menn, ad Balaam fyndi og fljótt med 
„Áfyndi í fjerlegd fenn, honum ſegid ord 
mín enn: oͤmakslaunin geld eg þér tvenn. 

7. Af Eggptalandi. fólf flyandi flokkum 
= tveim, ógna líð með forga fb mig fælir 
beim, bíð eg þú komir ab bolva þeim, bæbi 

- færðu virding“ vg feim. 
S. Moͤabs adſtir herrar haſtir hlyddu 

gram, ſtoͤrar häfur, gerſemis gáfur greiða 
nam, brädlega hittu aldar, báru ſidan 

erindin fram. 

9. Boldam þýbur beibbi blíður: bidid 
hér; á morgun fvarið, fyr en farid, fäit 

- þér, þegar vis eg ordinn er alls, ſem brott: 
inn kunngjorir mér. 

10. Peſsa nóttu þegar í óttu um benn 
an hag gud ſpyr hratt, þab fegi eg ſat 
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með ſvoddan {lags hvada menn með hefnda 
ar plag, hingad komu til bin í bag? 

11. Balaam fagbi, fenn ab bragbis. ſendi 
mér Balaf menn, og bíður mig enn ab 
bjarga fér, af Egyptalandi ógna ber, inn— 
fallínn í rifið þang er. 

12. Þab eg fregna, bann þstift ei í megna 
Þeim á mót, fá vill mig ab. frelða ſig og 
fremja blút, ſoo bolvan yfir þá falli fljót, 
og fólfið hreppi afbrifin ljót. 

13. Her um {fyrir bann, fem fiðrír 

haudri og beim: þó þér bjóði bublúng rjóbí 
brendan ſeim, lát þá fjálja hverja beim, 
hvergi ſkaltu fara með þeim. 

14. Bið Móabs menn ab morgni: ſenn 
hann mælti í ſtad, ydur büid, burtu fnúib 
Balaam vad, gjori eg ei það þem biðla 
úng bab, bannad hefir brottinn mér þab. 

15. Peſsir gánga leid fvo lánga, ab Tjóbe 
ín tjá, Balaams ſvorum, fínum forum fogbir 

frá. Kynlega vid þad Balaf SE bjó til 
adra fenbimenn þá. 

16. Odling fyrri eins og fyrri uppáflð, 

af fínum vínum, vildari hinum valbi þú. 

#. 
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Til Balaams feggja bróttin bró, dyrar gáfe 
ur Fóngurinn bjó. 
17. Spämann fundu fróbir í lundu, og 

fluttu þar, erindi ſin með ordin fín, fem 

áfett var, ſtira gull og gerſemarz gaf þeim 
aptur Balaam {var : 

18. Þeim yður fenbi af fínni þenbi — 

ber: bö þúsin full með glóandi gull hann 
gæfi mér, mun eg ei gjora hid mínnfta þér, 

meir en Drottins bejalning er. 

19. Somu nótt þá feggja brótt í fvefni 
var, Balaant beiddi, gud honum greibbi 

gloggt anbjvar, tíl Moͤabs lands þú meb 
þeim far, minnftu, hvad eg ſtipa þér þar. 

"20. Oſnu býr og bráðlega fnýr meb 

brognum þá. Eingill hreinn af himni einn, 

fem hér ffl tjá, midri leid þeim mætti á, í 

mátti þann effi Balaam fjá. 

„21. Aſnan hueigir út af vegi, er eingil 
Í fér: Balaam hryggdiſt hart og ſtyggdiſt, hün 

var þver. - Qimnabúinn fríður fer ant á 
leid, þar gírbing ein er. 

22. Sinn var garður hár vg harður á 
hverja hlið. Eingill merkur ftór vg ſterkur 
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si 

ſtöd í mid; föturinn Freiftilt vegginn vid, 
vard ab gánga þanninn á ſnid. — 

23. Enn fór leingra? á einſtig preyngra 
eingill fær; aſnan veginn eingvannegint | 
arfab fær.  Balaam hana - bíftur fær, á 
bæði knen því fellur huͤn nær. 

24. Oſnu munni einn er kunni upplauk 
þá, himins og lába hæſtur bába herrann þú; 

fekk hún mál og fljótt nam tjá: fyrir hvad 

gjordir þú mig ab flá? 

25. Balaant rjóbur, reidi móbur, rétt 
Ás tér: ertu ſlegin, af. því veginn efti fer; 

hefdi eg fpjót í hendi mér, hefna ſkyldi daud⸗ 
inn á þér. 

26. Eg þin afna, líma laſna, fin vg 
Þreytt, frá barnbóm þínum. bar þig á minu 

bati greitt, hvenær gjordi eg eind þér eitt? 
Aldrei fyrri, ſagdi bann, neitt. 
27. Um þá ſtundu opnaſt mundu hans í 

augun þá, af drottins ráði, rétt þvo tjáði 
ritning frá, blejðabar eingil Balaam fá, med 
brugdnu ſverdi veginum þjá. 

28. Miog fig hneigdi mjükt vg beggbi - 
madurinn brátt. Eingill trauſtur, tryggur, 

A 
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hrauſtur taladi hátt: hvar fyrir ſlöſtu bris⸗ 
var þrátt, þína oſuu af reibinnar mátt? 

29. Ef hún eigi vifi úr vegi, ab víðu 
bér, henni hægt eg hefdi vægt, en hefnt á 

þér, vegur þinn ei þóffnaft mér. Par á 
móti Balaam tér : 

30. Eg ei þeffti, og þab mig bletfti, ab 
þú vavft nær, vik eg frá, ef væri fá þinn 

"vilji Fær. Aptur ſvarar eingill ffær: ord⸗ 

lof þú til reiðunnar fær... 
31. Baraft ffaltu um fram allt, Ísab 

eingill greitt, ab mæla par fyrir þeingil 
Þar, þó þejs fé beitt, taladu effi annab 
„neitt, utan hvad eg {fiffa þér eitt. 

32. Balaam frá eg ferbaft þá og fínnur 
fljótt, Dróabs gram, fá glebjaft nam í ged— 
inu þljótt, bab þann vildi búaft ſtjött, og 
bölvun leggja. á Israels Írótt. 
33. A fjalls hæbum ei fjærjtæbum olt⸗ 

urin há, byggðu fja, og forna fé þar fórna 

á, til bar reynt um tíma Þrjá; tafaft effi 
bölsanin má. f 

34. Bið offrid hvert geff Balaam burt 
"frú brognum fnar, meb ſama hætti honum 
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„Mætti herrann þar, mátti Hann ei mæla 

þar, móti því fem tilffiffad var. 

35. Balak reibbift beint og beiddiſt 
brátt í ſtad, hvorki þefða hata né bleſsa 

bilmir kvad, „fyámann komſt fvo orði ab: 
- efti leyfir Drottinn mér það. ; 

36. Gpábóm blíban furðu fridan fé 
bann tjáb, þab er rétt með rokum  fett í 
ritning ſträd, Fóngi lagði þann fænffu ráb, 
fom því feinna refsingin bráð. 

37. Fertaft heim af fundi beim, ſem frá 
er té. Israel hart á heiðna fnæt þá 
herja réð, eyddu fólfi en eignaſt féð, eim ·⸗ 
inn féll þar Balaam meb. 

diftotfa af Jónasi fpámanni. 

Fyrri fálmurinn. 

Tön: Nú bíð eg, gud, þú nábir mig. 

Til Jonas fyímanns talabi gud: taf þig 

ſtrax upp, ſem eg þér baud; bráðlega ferd bin 
byrjuð fé, í borg þá fóru Ninive, þú {falt 
færa þeim fregnir þær, fordjorfun ſtrar þé 
búin nær, þróp þeirra fynba eyri eg þrátt, 

hefnd og refsing þeim kemur brátt. 
| 2 
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#2. Þar eptir Joͤnas peinkti viſt, þángað 
vildi hann ferbaft fígt, brottni hugdiſt ab 

"flga frá, fordaſt fos mætti ffiffun þá, leigdi 
fér far og gjald til gaf, gekk ftrar á ſtip og 
lagdi í baf, ætlabi ſoo í annad land, um herra 

ang: boð ei fínnti. grant. 
3. Gent þeir nú landi ſigldu frá, þjór“ 

inn tóf mjog ab yfaſt þá, ofur ſtormvindur 

t einum ſpip, yfirdreif bæði menn og ſtip, 

farmínum bratt þeir hrundu út, hver bab 
finn gud med trega vg fút. Joͤnas í lypt⸗ 
ing lá og font, lítið fíg allt um þetta gaf. 

4. Skipherrann um það unbraft vant, 

ofan geff þá og vafti hann, ſagdi: hvar 
fyrir fefur þú? ſär lifs nanb ab sjó geing“ 
ur nú, ríð upp og þegar binn gud bíð, ef. 

það má {fe bann veiti lið, úrræbalausir allir 
sér, Í þejðum ftormi topumſt hér. 

5. Af bjarta bädu og hétu þeir, bættur 
ſtormoindur ór því meir, ájamt þeim kom, 
það einhvers vold, yfir þá leiddi hefndar— 
gjold, hlutfalli varpa hratt í ſtad, hjci Jon⸗ 

as ſidaſt leuti pad. Ottaſt mjog þegar 

ſpoddan fjá, fvo vid hann allir ræbbu þá: 
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6. Geg víð, hvad helst þú hefir. gjort, 
frá hverri þjób þú kominn ert, eba hver til 
þefs eru rof, oſs hendir flíft fyri þína ſok? 

Ég er, kvad þann, ebreffur mann, og ſvo 

trúi á drottinn þann, hver þímin {fapti, beint 

ug fjó, hvers befalning' eg gleymi þú... 
7. Sem bann þíð ſanna hermdi frá, 

hraddir úr máta ſpurdu þá: gjörðu nú þjálf“ 

ur gjörla á {fil, gjora hvad eigum við þig 
il? Varpid mér, ſagd' bann, fjóinn í, ſvo 
verdid þér úr háffa frí; eg veit, ab minna 
vegna hér, vindurinn þefsi kominn er. 

8. Mótróbur þúngan þreyttu þeir, þú vór 
ſtormurinn lángtumt meir; grátandi báðu? af 
geiftunt moͤd: gud reifni vís ei þejð manns 

blod. Svo var Jönas' í fjóinn ſokkt, 

ſamſtundis vedrid maddiſt ſnoggt. Menn—⸗ 
irnir oͤttaſt mjog við það, ar jérþver 

Drottinn bab. 

9. Drottinn ſendi einn hyvalfiſk frati 

bann kom þángab, fem Joͤnas batt, upp⸗ 
Ívelgbi manninn i fínn kvid, ei. ftób þar 
ſidan leingi víð. — Hann bað og grét. med 

heijfri þrá; benheyrdi gud andvorpun þá. 
gr 
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Þrjá daga luktur lá hann þar, lifa ſvo næt⸗ 
ur eins margar. 

10. Fyrir guds ord og almátt hans, apt- 
ur fiſkurinn rann til lands, oͤſtoddudum med 

ollu þó, upp á purt landid Sóna ſpjö. 
Miklil er, drottinn, miffun þín, minnſtu þér 
eirmnminn lífa mín, ſoo eg frelðabur jóngi 

þér, ſanna lofgjord, ſem ſtyldugt er. 

Bibari jálmurinn. 
Tón: MNáttúran oll og ebli manns. 

Annad fínn brottinn eptir það, aptur vib 
“Sýnas fagdi = í Ninive þan ftóra ſtad, 
ſtrax ffaltn jara? ab bragdi, ordſending ber, 
ſem birti eg þér, borgarmönnum þar inni; 
bann ferbaft þá, fem fljótaft má, feſti þad 
bod í minni. ; 

2. Þriggja dagferda ſtadurinn ftór, ſtend⸗ 
ur ad Ninive bæri, eina Dagleið jvo út af 

fór, alvarlega þem bæri, fallandi bratt, eg. 
ſegi þad fatt: fvo vill Drottinn tilþaga, borg 

Yðar þá, umturnaft á, ínnan fjörutíu Daga. 
3. Bráblega trüdu byrgarmenn, bodſkap 

drottins þá feingu, úngir og. gamlir allir 
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fenn, íflæðbir þeffjum geingu. Kongurinn 

þá, er fyobban fá, fínn búning af þér lagbi, í 
oſku fat og grátið gat, gaf ſtikkun ſlika vg ſagdi: 

4. Ei ſtulu menn ug mállaus býr, matar 
né fæbið neyta, hver, fem bér innan borgar 
býr, bidji með idrun heita, afleggid brátt á 
allan hátt, illſtu og fynd margfalva, má {fe 
Drottinn minnift vor enn, þvo megum lifi halda. 

5. En ſem gud Drottinn alla fá, yfirböt 
Ninive manna, miffunar þrærbift herrann há, 
bann elífar trúna fanna, ángra ſig lét, þad. 
áður hét, illſtu þeirra ab hefna, veitti þeim 

grið, gaf likn og frid, gezkunnar fínnar vegna. 

6. Joͤnas féff féð jú fordjorfun, fem fyr⸗ 

irſpäd þann hafdi, vfir þá koma efti mun, 
oͤgefan leingi tafði, honum þab meft, miða 

bökknadeſt, mælti með hryggu bragi, eg 
viſsi það og þar kom að, ſem bänkinn mer 

ädur fagbi. 

7. Pitt fínni, drottinn, þetti eg bert, því 
bild? eg undan flha, monnunum jafnar 

mildur ert, ſem mót þér ſyndir drÿgja, idr⸗ 

iſt þeir nú, þeim þyrmir þú, þó látir hefnd 
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tiljegja, ſpädoͤms ord þab, fyrſt faum ei ſtad, 
fýsir mig helzt ab deya. 

8. Andſpvar af drottni aptur félf: ab 
fínnar reidi gætti. Gtrarfíban burt úr ſtadn ⸗ 
um. geff, ſturladur meb þeim bætti; hreysis— 

korn þar, því hitinn var, yfir hafdi fér hann 

byggdi, og vildi fá með ſanni' ab fjá, hvad 
ſinn fyábómur dygdi. 

9. Drottinn lét vara ljósan lund, längt 
fínar greinir breiddi, já rann þar upp í ſamri 

; ſtund, ſet blómftur þó framleibbi. Vid þetta 

gras gladdiſt Joͤnas, gedfröa bann fér talbi, 

þá fólín hrein ſärheitt ab ſkein, ſig í peſs 

ſkugga faldi. 

10. Guð drottinn lét þá — þann, 

lítin orm ſtinga kunna, upppviſnadi með 

ollu hann, ofan féll ſtrax til grunna, aufte 

anvind greitt, fólffin ſärheitt, ſenda réð þerra 

amt mildi. Joͤnas þreyttejt og þjávift meſt, 
þá ſagdiſt deya vildi. 

11. Pykiſt þú, Jonas, reidaſt rétt? 
ræbbi gud, med beim hætti, þennan lund 
hafdir þú ei. ſett, bin hond hann ekkert 
bætti, á einni. nótt, bann upprann ſtjott, 

—— NV 

a — 
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adra þó ftrar viſnadi, mjog banniun þér úr 

máta þér, miðlifar ſvoddan ffabi. 
12. Skylda eg effi ollu meir, afsenba 

reiði minni? tólf fínnum tíu. þúsund þeir, 
þar ern í ſtadnum inni, þem eingin fil, 
ſtynjudu til ab ſkipta' um vinſtri og hægri; 
nú ſjädu hér, næfta er mér, nädin en 

reiðin þægri. 

Nokkrar faungvísur 

af þeim férleguftu 

Kriſts kraptaverkum. 

“ 

L) Um brüdkaupid í Bana. Jóh. 2. 

Lagid er, fem víð Effjuró. 

Á Gallen lábi, ljöſt i Sana ſtad, með gegnd 
og gödu rábi, gjordiſt brüdkaup það, möd— 

ir drottins dvaldiſt bar, Sesúð og fvv ſvein— 
ar bans, fjálfur bodinn var. 

2. Þá nam bryffur þverra, þetta María 

fér, hún geff til vors herra, bógvær þanns 
ig tér; Son minn fær, þar vantar vín. - 
Hoad þef eg med þig? Kriſtur kvad, komin 
er ſtund ei mín. 
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„3. Bið þénara byduſt ſagdi: það, ſem byd ⸗ 
ur bann, gjorid brátt ab bragdi. Birt eg 

atburð þann: fteinfer fer þar ftóðu rétt, tófu 
mælira tvo edur þrjá, tíl hreinsunar fett. 

„4, Bolid trúi? eg batni, býður Nesið enn : 
farid vg fljótt af vatni, fyllid Ferin fenn. 
Barmafull þeir bera þan inn; fæmeiftaranunt 
færa fyrft, frelðarinn baud um fínn. 

S5. Vatn ad vini ordid, stíft þann ſmakkar 

þá, gekk ſoo beint fyrir bordid, brͤdgumann 

kallar á, þann viſsi efti, hvaðan það var; odru⸗ 

vísi, en er nú ſted, oſs tilþaga bar. 
G. Vant er vínið begta, ab veita allra fyrſt, 
þar til gedid gelta gledſt með heidur og lyſt; 

llettara ſidan bjóða ber. En þú hefir þad 

hid góba geymt, vg gefið feinaft hér. 
7. Jesu jardteikn fyrfta, Johannes fegir 

þad: bjóna hjartað tviſta, bann í beſsum ftab, 

gladdi og ſyndi fína býrð. Honum fé bæði, 
heiður og bokk, af huga? sg munni ffýrd! 

II.) Um Eonúngsmanninn af Kapernaum. 

| tt, 4, 

Tön: Gazku guds sér þríðum. 

Koͤngsmann frá Kapernaum, kom einn til 
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Seðú þar, þá fyrir dogum faäum, frelsari⸗ 
inn geinginn var, beint inn í Rana * bvrg, 

og fagbi, fon fínn væri, fjúfur og dauda 
tærri, því bar hann þúnga forg. ir 

2. Traublega trúað fáib, taladi Jesus 
þí, nema þér. noffur ſjciid, nyſtärleg jard⸗ 
teifn hä. Aptur þá annsar hinn: häſtinn 

er harla braͤdur, herra, kom þú nú ábur, 
en ſaälaſt ſonur minn. 

3. Huggadi herrann maddi, hans naud⸗ 

ſyn gjorla ſer, vid fodurinn frá: eg fvo 
tæbbi: far þú, for þinn lifer. Madurinn 

merkti þab; trúbi því eina ordi, á ſig þab 
reida pordi, geff {vo gladur af ftab. 

á. Gang þjónar þonum mættu, heimleid⸗ 
ið vegi á, húfsbónbans hjartad kattu, huge 
gladir mæltu þá: ſonur þinn lifir ljót. 
ann ſpyr: nær forgin fjatnab, og fóttin 
hefdi batnab? Meir annsa með eingan þjóft: 

5. Gen um fjönnda tíma, fvo bar það 
til í gær, koldunnar ſärum fvíma, fviptift“ 
bann llum nær. Þá fornam fabirinn, í 

Íama munb fyobban ſtedi, fem Jeslis hon 
um tébiz fjá, lifir ſonur þinn. 



42 

6. Her síð þann vard mjög glaður, og 
vel í trúnni hreſsz hver hans heimilis 

mabur, honum fylgdi til beſs, frapt berr“ 

# fenndu bert. Pad Sesú jardteifn ann— 

d, Joͤhannes hefir jannab í Galileu gert. 

21) Um þann, fem Þrjátíu og átta át lá 
Í fjúfur. Joͤh. 5. 

Meb lag, fem Piſlar minning. 

Heilog var þá haldin ein, þátíð Gydinganna, 
ſonur guds, ſem græbir mein, gánga réð 
fjálfur med, til Jerüſalem, ſem er et, að 

ſid Israels manna. 

2. J borginni var brunnur fá, Betesda 
ab beiti, fordyr voru fimm þar á, fekkſt 
þeim {fjót heilsubót, fem mæbbu alls kyns 

meínin ljót, og margir trú? eg beſs neyti. 
ð. Engill drottins eina tíð, upp réð vatn. 

id bræra, {vo þver helst af fjúfum lyd, fem 

ad bar. fyrftan þar, ef fíg bvodi, albeill var, 
eins vg barnid færa. 

4. J forðyrunum, fem frá er greint, 

fjalbi fjúfra lýba, var og beib ſvo vifsi beint, 
nær vatnið {fært yrdi hrært, því læfna vilbí 

lífi fært, af laungum fóttar kvida. 
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5. Medal þeirra fjúfbóms - fár, ſagt er 
madur væri, þrjátíu all og átta ár, aumur 
neyd þúnga leid, eptir læfning blidri beib; 
bolid trú? eg bann færi. 

6. Þegar Jesus þenna fá, þar ab aldagt 
nam hyggja, ab leingi hafi þúnga þrá þol 
ab bann, mæla vann herrann víð þann veifa 
mann: viltu læfning' þyggja? 
7. Soara nam hinn fjúfi Þrátt, fárum 
haldinn kvida: einn vard eg því eptir þrátt, 
einginn hér bjargar mér, annar jafnan fyrri 
fer, freft hlýt eg ab bíða. 

8. Gerrann, þegar heyrdi þab, um þann 
í brjófti fennti, gafftu héðan heill í ſtad. 
Hinn beſs naut, mínfar þraut. Pina þæng 
þú ber á braut; í burtu maðurinn venbi. 

9. Gem nú Súbar fár það, bann fæng * 

á berbar lagdi, honum gáfu þeir hoſtugt ſpar: 
hátíð þú, ein er nú, bodordin því brýtur 

þú? beint bann aptur ſagdi: 

"10. Gá, fem hefir mig heilan gjort, hed⸗ 
ar baud eg færi; fjálfur við mig ſagdi bert: 
ſjädu hér, taf med þér þína fæng, því frjálð 
þú fer. eir frétta, þver bann væri ? 
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11. Madurinn fvabft et þeffja þann, né 
þeim þar framar gegna; því herrann burtu 

vikja vann, þá var hans bætt, meinið hætt, 
fekk bann beſs ei framar gætt, fólfð mergb- 

arinnar vegna. 
12. J Muſterinu maðurinn fá, matti 

vorum herra: ſoöttlaus ertu, ſagdi hann þá, 
ſyndga ei nú framar þú, ab þig bendi ei. 
ánauð þú, né annad hálfu verra. 

IV.) tim ftotminn og þann óða mann. 
Mart, 6 

Toͤn: Gazku guds vér þríðum. 

fjúfut með lærifseinum, lauſnarinn ſte á 

ſtip, hvirfilvind óvart einum, yfirfló þegar 

í ſpipz oͤkyrdiſt haudur og haf, undir äfoll⸗ 
„am lágu; einga mannhjälp því fn, í en herr⸗ 

ann ſpaf. 

2. J þeim lifshäſka þræbbir, þann föru' 
ad vefja. brátt, af móð vg ekka maddir, 
mæltu foo allir hátt: hjálpa. oſs berra fær, 
lát þig et lítt um varda, ab lægja ſtorm⸗ 
inn harda, fo. effi ſokkvum vær. 

3. Ek safnar viſt og radir, vid þá 
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alla fenn: hvad er það ydur hradir, helst 

sf veiftrúa menn? og fettift upp vid þat: 
Þá baud, ab vindurinn þegbi, pjötandi vatn 
ſig legdi z blæ * logn: vard ſtrax í ftað. 

Á. Undraſt allir víð þetta, er atburd líta 

Þann, hver annan hér um frétta: bvílífur 

er peſsi mann? ſtrax þá bann talar til: 

hofudſkepnanna, honum hloda, fvo framar 
vonum, hang einu ordi í „wil. 

5. Lending í logni feingu, vid landid 
Gadarä, ffjótt er frá ſtipinu geingu, ſtedi 

tilburdur fá, adkom þar óður mann, af ill⸗ 

unm ondum hrakinn, oͤlmur, vitftola, nalinn; 

greinir ſoo gloggt um hann. | 
6. Ur járni vg böndum bæbi, brotist opt“ s 

hafdi fá, med grimmd og ógna æbi, fo einga ⸗ 
inn ferbaft má, um þann almennings ſtig, 
dvalizt á dokkvum heidum, í daudra manna 
leiðum, lemjandi fjáljar ſig. 

7. Fram fyrir Jesü fæli falla bann 
gjordi brátt; andinn mjog ílla lætur, gpandi 
fallar hátt: hvad hefi eg þó med þig, þanni 

bg fonurinn Færi, ſvo, fyrr? er tíminn 
æri, Fæmir ab kvelja mig? 

é 
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8. Þá fagbi græbarinn góbi: grein mér 
"þitt beiti þó. Andinn mælti af mödi: mitt 
nafn er: Qegió. Pad hafa hyggnir menn, 
fer þúðunb famanteifnad, fer hundr— 
ud þar meb reifnad, fertíu' vg fer til enn. 

9. Djoflar af doprum trega, damdir í 
heljar vift, báðu mjog mifillega, milbafts 

att Sesúm Kriſt: fyrft þaðan fært út, ad 
hann ræfi þá effi, í undirdjüpanna bletti, 

„meb falbri fool og jút. 

10. Frelsarans leyfi feingu, ad fara? í 
- fbínin þar, fem um þær grundir geingu, 

girnd jú djoflauna vars þau voru tvo þúða 
undz oll ffrar með ógn og víða, út iv 
id hýba, og ſukku' á jamri ftunb. ; 

11. Evín = hirdar fullir forgar,. fetta í — 

flótta beim, báru þá fregn til burgar, um 
bagann, fem vard fyrir þeim; hinir, fent 

hlyddu á, undraſt og ótta feingu, almennt Á 

úr ſtadnum geingu, ſvoddan tilburb ab já. 
12. ann, fem var ädur Óður, og einga 
ſtynſemd bar, fat nú ſidferdis góður, fanns 
heill þjá Seðú þar; landsmenn þá lítu bann, 

; 
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hinir, fem hjá voru ſtaddir, í huga? vg fínni 
gladdir, ſogdu þeim allan fann. 

13. Herrann blind-⸗heimſtir báðu, burt 
ab vikja um ſinn; fálar gagnsins ei geidu, 
beim gramdiſt fjärſtadinn; ſpo villtir voru 

þeir, hjälpar-von fæla hrepptu, henni vilja 
andi ſlepptu, en mottu fvínin meir. 

14. Hann, hver ed laknazt hafdi, bér, 

fem var áður téð, laufnarann leyfis krafdi, 

ab lífa færi med; em Jesüs ſlö því af: far 

heldur beim til þinna, hjälprædid ſtalt þeim 
Íynna, ſem gub þér fjáltur gaf. 

V.) Um Fraptavert Kriſts á brauðum 

milli 5000 menna. Joͤh. 6. 

Med lag: Einn þerra eg begt ætti. 

Yfir um vatnið eina, fem er í Galileq, 
Sesús meb fína fveina, fjálfur ferbabift þá, 
Aberias nokkud nærri (nafn. þetta ſtadur⸗ 
fn bar), páffum viſt var et. gi að venju 

inga þar. 
2. Fylgdi þeint múgur manna, mikill r 

Seteri tíð, gödvild hans ſciu fanna, vid fjúfs 

en.0g auman 1903 upp á fjallð - hækir ein - 
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at, endurlauſnarinn geff, lífa hans lærijseins 
ar, létta ſtund hvíld þar fekk. 

3. Upp leit þann ljúft ab bragbi, lods 
fjölda mikinn fér, vid Filippum þrá eg ſagdi: 
foͤllid matlyſtugt er; til kaups hvar máttu 
meina, menn fái. braudum näd? Soo vildi 
ſveininn reyna, þó ſjälfur viſsi nóg räd. 

4. Þá Filippus tóf ad telja, tvo hundr⸗ 

ud peninga verd, fram þó menn feingi' ab 

felja, fullnægja mun ei gerd. Andreas á 
- Það. heyrir, einn bróðir Simonar, vildi ráb 

- veita fleiri, vidſtaddur gaf til fvar: 
5. Ungmenni eitt eg kenndi, Andreas 

JR mæla réð, fimm bygg * braud hefir í henti, E 

bér sg tvo fiffa meo, hvad {fal það þó fyri - 
Þejða? Þá talar Jesüs hátt: ſegid, þeir 

fát ſer fefða, ſaman í ridlum Þrátt. 

6. Herraun red braudin blejða, braut og 
til himins leit, fram báru fæðu þefða, fyrt 
ſpo marga fveits allir þeir urdu fabbir, 
eins af fiſtunum med, og vel í gedinu gladd⸗ 
ir, guds vert ſvo feingu ſed. 
7. Leifunum ſaman ſafnid, ſonur guds 

Þannig tér, og eingu af þeim hafnid, ſvo ekk⸗ 

Á 



| 

— 

"49 

ert ſpilliſt her. Er það ei undur ab Beyra, 

allt þetta fvo til Dar, afgángð var ollu 

meira, en efnid i fyrſtu var? 

S. Tólf farfir fullar feingu (rá — 
ſtriptin tér), vg þær leifar afgeingu, ſvo ekkert 
ſpilltiſt her; fimm büsund faddi“ hin hreina, 

forfjónin mildigjorn, karlmenn upptalda eina, 
fyrir utan konur og born. 

9. Um kvoldid lét lariſveina, —— 
í halba frá, hann var eptir aleinn, äſtarben 

gjarði þá. Mötvidri megnt þá þjáði, mjög 
dimmt af nóttu þó; Jesús þar gloggt ab 
gädi, gekk á peim bjúpa fjó. 

10. Mær um fjórðu eift nætur, nálga ' 

adiſt Jesús þá; þeir hafa' á beſou gætur, - í 
þóftuft forinju fjá, upp falla útta mæbbir, 

en Jesuͤs annsar fær = verid allir óþræbbe 

Ír, eg er her fjálfur nær. 

11. Pétur fvarabi vg ſagdi: ſertu þa, 
herra minn, bjöd þú eg fomi ab bragdi, 
beint nú á fundinn þinn. ar þú, kvad 
frelsarinn mildi; forlét þinn ſtipid þú, og 

gekk, ſem greidaſt vilbi, glablega fjórum á. 

12. Bäran red brátt ab ſtokkva, biladi 
4 



aſt megi, haltu víð trúna mér. 

„ VI) Um þann, er blindur vat feddur. Joͤh. 9. 

aſt, og á honum ab prisaſt. 
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étur trauſt, bann tóf þá ſenn ab ſokkva, 
ſagdi med hárri ranjt; hjálpa mér, herrann 
blidi. Hann Jesüs ab fér Dró, og ſpyr, því 
tæpt bann. trýbi, til ſtipsins geingu þó. 
„19. Ord fitt og búð ráð badi, blejsi 
oſs Jesüs hreinn, ſvo lifs og júlar fæbi, 
ſedji þá hvern og einn. Sjä til eg ſokkvi 
eigi, í fynna daudann hér, heldur ab hjálp 

Lagid: Fadir á himna hæð. 

Besta frá Jüda lyd, úr Jerüſalem þá tíð, 
útgeff fá all mein. græðir, um þad ós 
hannes ræbir. 

2. Gat madur fjónlans þar, fá blindur * 
fæbbur var, þartnærri herrans vegi á helga 
um ſabbats begi. 

3. Leriſveinar þann ſjä, ſvo ſpurdu herr⸗ 

ann þá: hvort eigin mun illſta lt valt 
eba forelbra gjalda % 

4. Hvorki (kvad herrann. fnjallt), bars 

fin né þeirra galt; guds verf eiga auglý- 
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5. Verk guds mér vinna ber, viſt með“ 
án dagurinn er, idju mann einga —— 

Yfir þá nottin kemur. 
6. Eg er ljúð heimsins hreint, —— 

taladi beint, medan umgeingni mína, hjú 

Mönnum læt eg fína. 
7. Herrann þá brætti á jarð, beilnæm 

var læfning gjörð, ſaur hrardi ſaman ab 
bragdi, ſoo víð bans augn lagdi. 

8. ann baud þeim blinda þá, í brunni 
Gilóá, þvo fér ffjótlega ffylbi, ef ſlira ſjon 
odlaſt vildi. 

9. Hann gef og gjordi fvo, greitt nan 
ſin augu þvo, heilſtyggn kom þá beim apt⸗ 

ur; herrans því vlli fraptur. 
10. Náttúran borin blind, blefft er af * 

Margri ſyndz minn Sesúð mig upplýði, 
Mér á hjálpar veg víði. | 

VIL) Um Lazarum af dauda uppvafinn. 

Joh. 11. 

Ragib:- Upp á fjallíb Seðúð venbi, 
Joͤhannes ſegir med ſvoddan þætti: fjútur 
madur eitt fínn lá, Lazarus, það ſorgum fætti, 

s AR 

J 



52 

ſci var í Bethanich; ſyſtur tvær er innt hann 

— onnur nefniſt Mariä. 
.Hün var það, ſem herrans fætur 

ja fmyrja tréð, hári fínu fvanninn 

mætur, ſidan aptur purkar með, ordi lifs— 

ing gaf ad gætur, í gudfpjallinu {vo er téb. 
3. Marta einnig onnur beitir, vrbi drott- 
ins hélt þér ab, lauſnaranum, fem læfning 

veitir, létu fegja þegar í ſtad: fá þú elífar, 

fóttin þreytir; fvarabi Jesuͤs upp á þad: 
4. Ekki' er ſvoddan ſoͤttin eina, fend hon⸗ 

um til banda fyrft, belbur ad drottins býrð: 
in hreina, bájamlega auglysiſt; all þan ſyſt⸗ 
Ein, eg má greina, eljfud voru þó af rift. 

5. Dagana tvo þar bvelja rébi, tiljett var 
Þab herrans ráð, ab vilja guds jú féiffan 
ffebí, bann {famtar fíma? af ſinni náb; fylgd 
armonnum freldarinn tedi: forum nú á 
Gydinga láb. 
6. Þoftular fvara med gegndar gilbi, 

gjörla fenn á þejsa lund: Gydinga fólf þig 
arýta vildi, þá -geffftn þar um eina. ſtund; 

hvar fyrir, girniſt meiftarínn milbi, meir 

ad koma' á þeirra funb? 
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7. Timar ern tólf í Degi, talabi ſpekin 
gubbómlig, birtu njóta madur megi, mun 

Íá gánga réttan ſtig, hinn, fem ljösid befir 
etgi, hraðar opt. ag meibir fíg. 

8. Lazarus vor vínur fefur, velja fer eg 
aptur hann, þeir fegjas batnad honum þefa 

ir, hoild og vær ef fínna fanns þenna 
ſtilning þánfínn gefur, þeim um ſvefn nätt⸗ 

ürlegan. 
9. Lauſnarinn þeim Tjóft nam gegna 

Lazarus daudur er til fannd, en eg fagna 

Yðar vegna, ab ei var eg þar í byggdum 
lands, vér ffulum þetta framar fregna, for“ 

Um nú vg vitjum hans, 

10. Tómas poftuli tóf ab ſegja, Tviburi 

ſci nefndur var, lærifveina hug vill hneigja, 
bann gaf fyrir alla fvars látum oſs fara' 
og lifa bega, ljóft með honum einnig þar. 

11. Kom af guddöms frapti hogum, 
Kriſtur til Bethanici, Lazarus fyrir fjórum 

dogum, framlidinn í grofinni lá, úr borg 

og nänum byggdarlogum, bar ad marga Gyd⸗ 
inga þá. 

12. tp gættu góðar ſtyldu, geingu 
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í ſorgar⸗hüuͤsid inn, gedſvolunar máli mildu, 
mæltu. (ſvo eg ritad finn), hrelldar ſyſtur 
hugga vildu, harmandi' eptir broͤdur ſinn. 

13. Marta heyrdi, meiſtarinn Færi, mild⸗ 
ut kæmi um þetta ſteid, og í nänd ab víðu 
væri, vildi gánga beim á leid, móti honum 
frá? eg hún færi, fyrft, en Maria eptir beib. 

14. Angrud Seðú andſvor greibir: ef 

þú hefdir verid her, broͤdir minn (bvi 
naudſyn neydir), nú lifdi já daudur er, en 

eg veit, hvad um þú beibir, allt mun drott⸗ 
inn gefa þér. 

15. Aptur Jesüs aunsa nábi: upp ſtal 
risa broͤdir binn. Viſsulega, vifid tjädi, veit 

eg af bvi, herra minn; hann mun verda 
lifs á lábi, þá ljómar efſti dagurinn. 

16. Upprisan vg einnig lífi, er eg, 
ſagdi Jesus þá; efalausir um þab blifid, 

allir, fem mig truͤid á, þó fundid hafið helj-⸗ 
ar kifid, hver mér treyftir, lifir jú. 

17. Gá her lifir enn með anda, vg á 
mig treyftir heimi í, bættulegt má bel ei 
granba, hann ffal serba bana frí, fvíptur alle 

unm ſälar vanba, ſegdu mér, ef trúir því? 
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18. Trüi eg þú fért, kvad ſvanninn 
gratti, ſonur guds meb helgum ſid, vg 

Kriſtur fá, fem koma ætti, ad kvitta af ſynd⸗ 
um mannkynid. Samtal þeirra" ab fínni 
bætti, foo ſtildiſt hún herrann vid. 

19. Marta hrindir hordum moͤdi, heim⸗ 
leidis med {fyndi fer, vid Mariu gjordi 
mæla? í hljoͤdi: meiſtarinn er kominn bér, 

bíður þín já græbarinn góbi, vg gjorir bod— 

fap eptir þér. 

20. Uppſtoͤd María? og meb ſtyndi, uͤt 
gekk frá þeim múga manus, {vo hün býrfta 

an drottinn fyndi, dundi vatnid hvarma— 
rauns; þá var Jesus þýbur í lyndi, þar 

ſem Marta kom til bans. 

21. Foͤlkid ſer, ab fljótt úr máta, frá þeim 
vikur gefni líns, allra þeirra ein var gáta, 

fem efnid greinir þróbrar míns: eflauſt út 
í bún gekk ao gráta, hjá grofinni hans bröd⸗ 

ut fíng. 

22. Gil herraus kom með hryggdar talid, 
bjartað. maddi ſorgin ſtinn, ängur i brjófti 
fann hün falið, þéll á knẽ vg raddi um ſi nn: 
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hefdir þú hjá oſs, Drottinn, valid, daud— 
ur væri? ei bróbir minn. 

23. Þegar þann fá ab ſorgar-pläta, fárt 

um Hennar brjóftið lá, fólfið allt í annan 
máta, ängrad leit þar. ſtanda bjá, ſonur 
guds tóf fjálfur ab gráta, í fínum anda 

grambift þá. 
24. Gin á milli margur ræbbi: má nú 

fjú bans elffu < geb, fá fem blinban gjorla 
græbbi, gat hann efft vid því féð, ad daud⸗ 

inn ſoo Yfir einn mann æbbi? cilmüginn 
þad mæla red. 

20. Lazarus var lagdur væri, lauſnar— 
int fvo ſpurdi ab; en þeir vara þvo, þem 

bæri: fjá þú, herra, þenna ſtad. Miſtk— 
un trú eg bjartab bræri, hryggdiſt Jesüs 

enn víð þa. 
20. Til grafarinnar herrann hreini, hér 

„æft fjálfir gánga bann, hún var byrgd 

með ftórum fteini, ftrar baud þeim af tafa 

þann, ſvo þeir gjörðu, fem eg greini; fagdi 

Marta þá við hann: 

27. Likid fínn eg fúlna? um fíbir, fjóra 
daga hér það lá. Ordum þejsun herrann 
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hlýðir, henni aptur gegndi þá: ſagdi' eg ekki, 
tf þú trýbir, ad þú mundir guds býr fjá? 
28. Til þímins leit þá lauſnarinn milbi, 

lofud fé, fadir, gezkan fú, hvers eg af þér 

óffa vild, um það mig bænbeyrir þú, eg 
tala ſvo folkid trüa ſtyldi, til þeirra mig 
ſendir nú. 

29. Lauſnarinn kallar ljósum hljömi 
Lazarus, þú fom hér ut. Hinn daudi hlyddi 
drottins rómi, doprum reyrdur likbands— 
hnút; leysid þann: kvad herrann frómi, ſoo 

hedan gángi firrtur fút. 
30. Juͤdar margir trúa tófn, täknid {litt 

er fáu þeir, ljüufum Heðú lotning jöku, lofs— 
tit þefsi aldrei deyr, Fariſearnir ſvika klöku, 
ſig forhertu æ því meir. 

31. Því eg treyfti, og það er mín trúa, 

þú ert, Sesú, lifid mitt, þá béban burt frá 
bein ſtal núa, held eg mér víð ordid þitt: 
ſälunni virtu ſelu' ad búa, ſpo hún verdi' 

Of naudum vitt 
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Gtutt innihald 

pínu og dauda 

Drottins vors Jefu Árifts. 

Lagid: Hoar mundi vera hjartad mitt. 

Mer er af bjarta minnisftætt, miffunars 
verkid þad, Seðúð var ſtaddur í hryggdum 

bætt, harmandi þrisvar bab, -Gybinga lib 
þó geingi að. brætt, greip bann „og. batt í 
ſtad, fálín bang var af ſorgum grætt, jár 
pinan gef þar ab. 

2. Hann hefir bregid, braft og brjáb, 

hardſoirud Juͤda Þrótt, me lygum, ſpotti, 

hróp? og häd, hrakjandi á hann ffjótt, var 
honum hvorki særð né náð, veitt um þá 

dimmu nótt; allt bann fordamdi andlegt 
ráð; ei geff jú ræban hljótt. 

3. eiðnum bómara? í hendur féff herr⸗ 

ann, ſü grinma þjóð, almúginn fram þar 
allur geff, æpti með famfelt hljóð: far 
bann á frojð vg fvala < beff, komi' yfir oſs 
hans blót, mordingja lífgjaf meir var þeff, 
mjog hætt þá kvolin ftóð. 

á, O, hvab grátlegt aumfunar “vert, eitt 

Í 
| 
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bar, fem þar til bars vid hardan ſtoͤlpann 

ftreingbur þvert, . flóð vor lauſnarinn þar, 
hæfta guds fonar holdid bert, húbftrýft med 
Ívipum var, æbar, ſtinn, horund vg fvo ffert,, 
oͤſtaddad fannſt ei par. 

5. Þyrnifórónan fvída = fár, fundur hans 
ennið {leit, blótið uppfyllti augun klär vg 

allan fjúnar * reit; frelsarinn bæi felur 
vg blár, forſmein hverjum hann leit, lafte 

ord, flog, ſpelni, ſpott vg bát, ſparadi ei 

bræla⸗ {veit. 
6. Tré fimmtán fóta lángt var ljöſt, lagt 

á bans herdar bratt, breitt fjögra álna 
þúngt med þjóft, þad herma bæfur fatt, 
uppgefinn var með ormatt brjóft, unbir 
því þrisvar batt, um fíbir fram. þá ferðin 
bróft, á fjallið Golgata bratt. 

7. Sardur í kulda Flæblaud þó, Ariftur 
ſat lánga tin, á medan oll til bodullinn bjó, 
bana - verffærtt ſtrid, otþyrftum munni 
einn ab bró, edik gallblandad nid, oddbrotna 
nagla oldin ſlö, í hond og fót um ſid. 

8. Kroſsfeſtan heddu hofdingjar, og hver, 
ſem þar geff hjá, harmkvcli þúng og häd— 
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úng bar, herrann um tíma þrjá, ſidan burte 
(lítin ſälin var, ſyndlausu holdi frá, bjart 
ab fárbeittur broðbur ſtar, bloͤd og vatn 

rann út þá. 

9. Laſtord og brigzl framlidinn fekk, fals— 
ara ſogdu bann, flokkur preſtanna fyrir 

því gekk, fundu landsdömarann, báðu ab 
geymd fé grofin bekk, gánga fvo ella fann, Á 

lærifveinarnir fylltir flett, flytji burt lífamann. 

10. Hermenn vopnada þann lét ftrar, 
halda mjag fterfan varb;. þar vafti inn til 
pridja bags, þjóbin þú illſtu hord. Drott—⸗ 
im reið upp til dyrdar hags, frá daudum 
þegar úr jarð og ſannrar guds dyrdar 

„famfélags. Sé honum þaffargjarð. 
„11. Glegm efi þejsu, þál mín fæl, ſoodd⸗ 

an vel merfja f{falt, ſonurinn fyrir ſekan 
þræl, ſaklaus leid þetta allt, ſlikri hans elſku 
hrösa, og hæl, af huga' og munni fnjallt: 
ſigurvers rifti fýng vg, mel, fætt fagn | 

andi ávallt. 
12. Ljufaſti Sesú, lof fé þér, fem leidſt 

þann fára deyd, hvar með þú befir hjálp 
ab mér, úr bættri kvol og neyd; lát þú míg 
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Jafnan lífá, fem ber, laſta bond af mér greib, 
elſtu fabm Þinn, peſs öſka' eg bér, Bs þr 
Mina breið. 

Ut af upptisu hiſtoriunni. 

Lagid: Gazkurikaſti græbari minn. 

Hjartad fagnar og hugur minn, berrann 

Seðúð er upprísinn, kvol þó á fryjsi ætti3 

árla funnubags er þad ffeb, ábur en ſölin 
lýða réb, af gubs býrbar almætti, þýtur, 

fríður, eingill femur fraptinn fremur, Hárt 
Eg greini, af. grofinni veltir þeim ſtöra ſteini. 

2. Jardſtjälfti mikill ſtedi þar, ſtæraſta 
ljóma eingill bar, vardmenn þá ſvooddan fáu, 
oͤtta miflum yfir þá ſlö, afl og ſtyrkleika 

frá þeim bró, lifa? fem daudir lágu, þegar, 
Þegar, ljösid ſkapta, lífsins Frapta, loksins 
feingu, heim í borgina hryggvir geingu. 

3. Hofndpreſtang hittu jenn, hermdu 

oll heſsi tidinden, hinir þeim bétu gáfum. 
Segid, ab  lærifveinarner, fóftu lífamann 

burt með fér, þegar vér þreyttir fváfum; 
hradir, glabir, gjaldid þyggja, þar ab hyggja, 
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fíban ſogdu, lifa fem Juͤdar þeim rädin 
logdu. 

4. Adur en dagurinn upprann klär, út 

geingu af ſtadnum kvinnur þrjár, María 
Magdalena, moͤdir Jakobs hins minna var, 
med þeim lika Saloͤme þar, þær hugduſt 
Kriſti þéna, hryggvar, dyggvar, lauſnarans 
vildu, ad ljuͤfri ſtyldu, likid ſmyrja, hver 
réð aðra þá bljótt ad ſpyrja: 

5. Óver mun burt velta hörðum ftein? 
hindrar fá oſs á marga grein; þegar, fen 

litu þángab, opin ftóð grof, er eingill var, 
alhvitu kladdur líni þar, hredſla réb bjart 
að fánga. Hljoͤdar, móðar, hryggvax kvinn⸗ 

ut, ſagdi fvinnur, ſorgid eigi, upprisinn 
Seðúnt eg yður fegi. 

6. Kvinnurnar glabar geingu heim, græed⸗ 
arinn Sesúð mætti þeim, fegjandi: verid 

- fælar; þær félli fíban frant til ſanns, á 
fætur kyſtu lauſnarans ; bann réð hýrlega? 

„að mæla: eg bið, ab þíð, mínum blíðum, 
bræbrum þýbum, brátt þad innid, í Galíleu 
þér fyrft míg finnid. 
7. Magdalena á meban fer, mjog fljótt 
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Þángab, fem Pétur er, og Joͤhannes meb 
honum, fagbi: lífamann fælaftan, fjá hvergi 
eg né finna fann, burttefinn væri hann 

Vonum bädir, þjábir, unbraft þetta, er þab 

frétta, ug “át tafar, út þángab geingu oll 
til grafar. - 

8. Fyrſtur Joͤhannes framkom þar, fors 
ham, ab grofin opin var; Pétur þá greitt 

inngeingur, fáu Þar logd línFæbin mjúf, 
lifa og Seðú fveitabúf, forunbrun af því 

feingu, allffjótt og fljótt, aptur fnúa og því 
trúa ollu' ab ſonnu, burt muni lífið borid 
af monnum. 

9. Rpandi María úti Rób, ínn í grof⸗ 
Ína horfdi fljóð, einglum tvim gaf ab gæta 
ut; vard þún nú hradd og viðleit þá, vatt“ 

rann gardsins hugdiſt fjás bann ſpyr 
Írar; hvad þúrt grætur ? Hün vað: helzt 
þad, minn herra pydur, hjartans blíður, hér 
finnſt eigi, efni forgat eg þab fegi. 

10. Hafir þú borid hann burt meb þér, 

bid eg þú, Werra, fegir mér, ſpo eg bann 
Þúngad fæti. Mabdurinn fvarars, Maríás 
meiſtari, ſagdi hun aptur þá, ei leyjti á 
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fér tæki; all hryggd og ſtyggd, ſnyſt í gledi, 
ffjótt þab ffebi, er Kriſtum kenndi, beim til 
poftula hana fenbi. 

11. Qún fom ftrar og beim funngjarbe, 

Kriſtur af banda risinn fé, atburdi alla 
fagdi ; hinar fonurnar hermdu með, þær 

hefðu lifa Jesum féð, lífs og í ljúfu bragi. 
Þetta, rétta, villu héldu, hug finn hrelldu, 

berrans fveinar, fjónþverfingar þab ſogdu 

einar. #%, 

12. Til Emaus geingu einir tveir, um 
berrang pínu tala þeir, þad ſtedi á þejs= 

um degi; at fvo til Þar, ſam jeg eg frá, 
fjálfur Heðúð nálgabift þá, þó ab hann 

þefftu eigi. Hann ſpyr, hugkyr: hvada 
hjalid, hryggdar talid hafid, bradur? Kleö— 
fas annsar med klokkri radu: 

13. Ertu einn {so ófenndur mann, í 

Seríjalem, ad gjorning þann, fem er fyri 

ffommu (feður, veigtu efti? En bann ſpyr 

ab; honum Kleofas ſagdi bad: Jesüs, ſem 
sjó var medur, haſtur, adſtur af fyábóms 
ordum og gægfu - gjórbum fyri gudi og 

maonnum, á kroſsi deyddur, það fjálfir jónum. 

SR 
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14. Ert nú í morgun árla vift, áður en 
fekk af degi lýft, kvinnur frá oſs útgeingu, 
lifanda ſogduſt líta bann, líflegt það eingum 
virdaſt Fann, felmt af því allir feingu. 
Heimſka, gleymſka, kvad þá bäda, Fóngur 
deda, kenndi ſidan: ab Kriſtur ſpo hefdi 
hlotid ab lida. 

15. Alla ritning útleggja red, opnadi 

Þeirra hugffot me, ſtriptina gloggt ſvo ſtilja. 

Kauptumid allir nálgaft nú, nær því endud 
Sar leibin þú, geinga lét leingra vilja. 
Beiddu, neyddu, Kriſt ab bíba, kvädu líba á 

kooldid næfta, inn með þeim geingur mild— 

in haſta. | 
16. Gettift til bords og! braudid — 

bleſsadi, ſem þang ſidur var, vg ſidan ab 
þeim retti. Bädir í ſenn hann þefftu kú, 

þeirra ſjonum hvarf burtu frá; harmi úr 

huga létti, hradir, glabir, poſtulum hinum, 

herrans vínum, þér. fräſogdu, eingan trün⸗ 

að þeir á: bad logdu. 

17. XL fo fund. þab ſvo til Bar, fiälf— 
ur Jeslis var kominn þar, vg mítt í miða 
ið ſtendur, þeim oͤſtar fridar beſsu naſt, 

5 
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- þá var byrunum aptur æft, fjá lét á fínar 
þenbur. En Þeir, því meir, urbu fegnir, 

óttaflegnir vg því trúa, grát rébi ollum í 
gledi fnúa. 

18. Ekki var Tómas þá meb Þeim, ert 
Þegar feinna bann kom heim, þeir ſogdu allt 
hid ſauna; albrei trút eg, bann annsa red, 
utan nagla⸗ forin ſed, fái með fingri kanna: 

lidu, bidu, átta dagar, dyrd ſvo hagar, 

Drottinn fætur, ab. luktum dyrum, kom mild⸗ 
ur, matur. 

19. Hjä þeim ſtoͤd herrann hýr í mid, 
þér næft Tómas ſvo ræbbi vid, og vill þann 

verdi glabur : í nagla * forin lát fingur þínn, 
- fljótt legg mér hond í ſidu inn, vert 

effi vantrúabur. Drottinn, guð minn, fagbi 
byggur, trúartryggur, Tviburinn fríður, apt⸗ 

ur Jesüs þá annsar blíður: 
20. Gannlega, Tómas, trúbir þú, tile 
ſynd mín þejðu vlli nú, og eg enn framar 

fegi: fæll er þá, hver mig þér et hér, famt 
þó af bjarta treyftir mér, huggun {sv hljóta 

megi. Fleiri, meiri, jardteikn hrein fyri 
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fínum fveinum. fíbar gerbi, ok þó ab þr, 
her ekki verbi. 

21. Vid Genezarets vatnid brátt, vort 
þeir þá ab fiffiðrátt, enn fig opinberadi: Pet⸗ 

ur adſpurdur þríðvar þar, því játabi, fem 
vonlegt var, að hann Jesuͤm elſkadi. Byd— 

ur, pydur, lifsins braudi fína ſaudi, Si— 
mon fæeddi; um Hans dauda vg ütfor ræbbi. | 

22. Fjorutiu baga brottinn red, dveljaſt 

her leriſveinum med, eptir upprisu dyra, 

til himna ſidan hedan fté, hjá hond fodurs 
almattugri, ſitur vor hjälpin hhra. Amen, 
amen, allar tidir lofi lýbir lauſnarann göda, 
honum ſtal jafnan heiðurinn bjóba. 
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Annar parturinn 
inniheldur noffra 

guðræfilega og andrika fálma. 

Fyrſti flokkur, 

fem befir í fér 

tvo nýársfálima, kvold og morgun-loffaungve 

og einn fjóferða fálm 

tiýársfélmur, koedinn 1652. 

Lagid: Lauſnarinn Jesüs lydinn Funni. 
Arid hora nú hid nýa, nädar gödur ſendi 
landi voru gud. Þrautir láti frá ojs flya, 
„fargi ſorgum, endi grand og eydi naub. 
Alla fyllt glebi * gæðum, gazka' og mijfun 

drottins blíð, í faſtri áft vg friði? af hæðum, 
ſkodugir ſtedum, oſs hann blejsi ár og fín. 

2. Sesú príðað nafn eg nefni, nýtt ár 
þetta komid heimi vígi er best, ftyrti verk 
og ſtofnud efni, ftyðji, græbi, amma geymi 
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mildin meft, barn umſkorna, dyrum breyta, 

breyfi yfir hjörtur madd, ſyndagrand og 

ſcirid fleira, fjær ab — virdiſt dyrd⸗ 
At gæfi gadd. 

3. Mýtt ár þetta slóbilegt greiddi, gud 

á bæbum vorum færa kennidom', ſaudi fæði, 

lÿdinn leibi, ad líf? í hófi, gjori“ og lært, 
verfin fróm, hjordin verði Íþlýðug rädum, 

bollum ollum þeirra meſt; vari flugs ab 
fríðum bátum, frið, og nädum, út ſvo ræt: 
iſt vonzkan veft. —— 

4. Mir⸗Iljüfa-menn á minniſt, 
valdur drottinn, mättar herra här, ſida— 

prüdir ſaunleik kynniſt, ſyninum hjoni, létti 

þrátt og bræbin fár, all í ſtilling login lægt, 
ljúfir, gæfir, fróma vid, lafta ſizt þó vegi 

vægi, hneigi hagi, ad góbir lydir fínni frið, 
5. Maunir hjóna mjáfuft mýfi, miſkun 

ferſta græbarans lüda fyrr og ſid, polged 

helgad vaki; viki, vhlid, bolid, neydin, kvidi, 
hverfi ſtrid 3 bornin „einnig, blíður nábi, og 
blejsun viſsa láti þá, fadirinn bába? í friðar 
ráði, leidi á lábí, með lifi og gæfu flóra? 

og fmá.. 
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6. Ndur glebi - árið hyra, ollum heill⸗ 
um gefi vafið Seðús fær; menn og fvínn> 

ur Flára, ſtira, Kriſti äſt þér ljúfa hafið firr 
vg nær, undir hendi hvílið fælir, heilla fullri 
drottins þér; eingan ántgurs kulid kalir, 

þann af Henni hulinn er. 

7. Djö nú blejði græbarinn. góbur, og 

gáfur ljúfar fínar hreinar einnig með, läd— 
ið, lodur gæbi gróbur, glatt fé lopt, et pini 

„neinar plágur féð, neytum atid lítillátir, 
ofið gefum drottins náð, i gubi blíðum kat⸗ 
umſt fátir, mætaft mát er, holl þau allir 
reyni ráð. 

8. Kaſti veftu koſtum lafta, Kriſtur begte 
ur, bæftur, meftur, fólfi frá: víft ſpo tranfte 
ið feftum fafta, fyrft og físt þeim glæfta 

geſti atid á; áft þýbafta brjóft ei brefti, híft“ 
ur þjóftur horfinn fé, geiftum lafta * guſti 

freſti, lóftaeleftir, fleftir næfta fall? í hlé. 
9. Unni ſanuur oſs og — ollum 

heillum fylli ſell emanúel. J kvida, neyd 
og kroſsi hreſsi, þá kvilla - fullum, vill ós 
væll hér vinna vél; ſoinnir menn vg mynd⸗ 
tg Fvenbi, máttugan brotinn lyfið títt, hon⸗ 
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einum oſs afhendi, amen, ſendi, vdur 
süs ärid blitt. 

Annar nýárs ſaͤlmur. 

Lagid: Pokk fé Þér göd gjorb. 

Arid nýtt nú á, í nafni Sesú ſata, byrja 
aft blitt; þú þá, þejð vel ſtyldir gæta, ſegj⸗ 
aft vítt jú má, fælu fregnin mæta, þem bol 

fann bæta: ið 
2. Guð og mann móbir, mey í beiminn 

Íæbbi, vorn blidan bróður, fent begt oll meine 
in þræbbi, heimsins þann þjóvir, helgri bleſs⸗ 
Un gæbdi, þó ädur eymd mæbbi. 

3. Bólfi frið breinan, felk af dyrdar matti, 

og gud víð einan allt mannfynib þætti, þælu 

ſid beinan, fýnbi og hjartað ætti, brot 
ſynda bætti. i 

4. Jes üs hann beitir, hjálp vg frels— 
att lÿyda, fælu fann veitir, og fvíptir ollum 

', um logmäls bann breytir, bleſsun 
"tr fríða, með miſkun blida. 

„ðe Nafn þad fætt fanna, fælu“ og glebi 
ir, hormum hættanna, baglega fórtærir, 
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ei ſern 

6. Arid nýtt nafn þitt, nábar herrann gödi, 

gefi“ofs blítt, gagn ſitt, í glodum friði bjödi, 
nakvamt, þýtt, við naud feitt, ſvo notkiſt 

manni. vg fljödi, lát og lifs gróði. 
7. Qimin, lát, haf, flóð, hverja ſkepnu' 

vg eina, folbar fád, fjárfjóð ag frjövgun 

landsius hreina, blefði. náð guðs góð og 

græding veitti beina, án moͤds og meina. 

8. Sif ffett færa, kennimenn í landi, 

át oſs rétt Íæra, lifnad finn þver sandi, 

ſpo uppfett ſtara, ſannleiks Fín ljómanbi, 

ſtillt jafnan ftanbi. 

9. Skikkun lands - laga, lyds og fjóru 

"arerdba, yfirmanns aga, til adſin heilla 

báða, virbift hans haga, hondin lífnarbrába, 
„er eimt allt má náða. 

10. jónin, hjú, born blíð, bæi og lyd 
um grunbir, hond Jesü fræg, frið, fríði á. 

allar lundir; vor jé trú vernd þýð, vængja 

um drottins undir, lifs längar ſtundir. 

11. J húffa? og hryggd kooldum, herr⸗ 

2 ann Jesüs vagi, Í ótta? og blygd oldum, 

1 
3 

alla ætt manna, endurlifgar, nærir, ſorg þá 
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öflin droktins bægi, í fríbi og ſtyggd dvold 

um, ſtyrk veiti ſoo nægi, og allt sel lagi. - 
12. Vid hrekkja „háð * fyndum, hlif“ oſs, 

Jesuͤ blidi, frá huga bráð * blindum, bræðra 

heipt og nidi, glæpa gra⸗lyndum, — 
ingja lýbi, róg, räni, ffríbi. 

13. Himins hnoſs fnjalla, helgaft meyar 
ſedi, við geymi alla,- frá vinn vélræbi. 

Bunni á kroſs falla, ſoo kreinkja hiartad 

nadi, guds náð þab græbi.. 

Mf orgunfélmut. 

Lagid: Einn gub ſtapari alfra fá. 

morgna begar árla uppftá, eins á oalbe — 
in, þá hvílaft á, gef eg mitt líf vg lífa nb, 

Mjög est, í þína hand. — 

2. Sälin hviliſt og huggaſt min, —— 
Jesue benjum þín; bið eg: ſaklausa bloͤdid 
þitt, blefsi vg helgi lífið mítt. 
3. rifti, fem boldir kvol og þín, feypi- 

ir mér frið með blóbi þín, í voku' og fvefni 
vert mér hjá, sernda mig ollum häſta frá... 

Á. Guds eingla {fari {fýli mér, ſpo ffabi 
Mig ekki bjoflarner, í mínum frojsi" og með: 
late, minu drottinu Jesü hjá mér 

* 
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5. Hoort heldur lífi þér eda beg, hjart⸗ 
að mitt við því kvidir ef, glaður því mind 
gef eg ond, guð ſannleiksins, í þína hund. 

Rvðldfálmur. 

Lagid:  Mú befft nóttin og bylur bag. 

£ifnjami gud og Herra hár, hvers vald og 

maft um eilífð ftár, vér bidjum í Jesü nafni 
nú, náðar heyrn þínni til vor fnú. 

2. Ljösid dagsins enn dregſt oſs frä, 
dimmu nättmyrkri yfir brá, likaminn hvild⸗ 

ar leita þer, léttir þjáningar ſvefninn er. 

3. Paklargjord blíða barn þin nú, bjóða | 
þér oll meb ſannri trú, þóffnift þér, fadir, 

5 fú víft, fyri vorn herra Jesüm Kriſt. 

“4. Lof fé þér, gud, fyri lidinn dag liknin 

a góð vörn auman hag, verndað hefir frá 

— hrgggð og neyb, a lífs. og bräd⸗ 
um deyd. 

5. Forlät þú oſs nú fabir ær, fjola 

ſynda, fem gjórbum vær, leynd og vpinber 
afbrot vor, afpläni nú þín gazkan ftór. 

6. Ervidi vort og vinnulag, vér fem nú 
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hofum gjart í bag, eptir ſerhvers manns 
Embætte, í þínu nafni bleſsad þé. 

7. Gef oſs nú, brotinn, góba nótt, geynt 
Eg vernda frá fvol og jótt, frá bráðum banda? * 
og beiſtri pin, bevari' oſs alla nábin þín. 

8. Freiftingum djofuls frá oſs ínú, fore 
injur vondar burtrek þú, óværbar Drauma 

Óngir þær, albrei lát þú víð Foma nær 

9. Lát þú ojs bagðins ljómann Vinn, líta 
ad morgni, Drottinn minn, fo með fognudi 

þjónum þérs þejs nú af bjarta óffum vér. 
10. Göz, heidur, lífið, æru? vg ond, Í 

drottinn gud, í þína hond, befolum vér meb 
trauſtri trú, til vor náb þinni jafnan fnú. 

11. Guds fodurs mílbi, gæfa? vg náb, 
guds ſonar Seðú hjálpar rá, guds heir 
lags anda hlifdin trauft, hjá oſs aa 2 ; 
endalauſt. 

12. Heilog guds þrenning hlifi“ oſs nú, - 
Sg haldi faft í réttri trú, ab hljötum ſidan 
himna viſt, bjálvarann fyri: Jesum Krift. 

13. Amen, peſs allir óffum vér, amen, 
vor drottinn, lof fé þér; amen, jé þad, ſem 

eg nú bað, amen, Saís banheyri Það. 



76 

Annar motgunfálmnt. 

Lagid: Mikilli farfælb metir fá. 

Ívfi þig, brotinn, himininn hár, og beilug 
eingla fveit, allar þjóbir um allar frár, ale 

ftabar lands um reit; því ſannleikann binn 

og miffun meft, milbi og tignin klär, yfir 

oſs ollum er ftabfeft, eilífa tíð og ár. Svo 
er vg lifa, ſäla mín, fann og fullkomin 

ſtylda þín, lof drottins bæbi þátt og hljótt, 

á hverri fund ab tjá; aldrei lát þér það í 
gleymaft gott, gefins ſem lét þig fá, hann 

- hefir upp á nýtt í nótt, naudum þér — 

% ad frá. 

22. Kofabur fértu, lifandi guð, fyri — 
—— og bad veroldin uppljoͤmud, e 

nú af dagsins fund; jól nú í heidi — 

ſtir, ſtinid fitt veitir hlýtt, fuglar loptsins, 
fiſtar og býr, fagna þeim geifla blitt; ſtog⸗ 
trén, grosin og liljur lands, lifna og gledj⸗ 
aſt viſt til fanns; þetta til dyrdar, drott⸗ 
inn, þér, daglega þjónar allt, æ þvað 

ſtyldara mun þá mér, ab mifla þitt nafn á“ 
vallt, guds ab liking, fem áður er, vg 

sið lífib ſujallt. 

4 
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3. Lof, heidur þér vg pakkargjord, þrenns 
ingin edla blid, viljugur ffal eg vanda! á 

jord, varandi lifs um tid; bú hefir jafnan 
hjälp mér veitt, úr háffa? vg banbans pin, 
frá myrfrunum til ljófðins leitt: lofud fé 
gezkan þín. Ovina minna afl og ſlagd, af 
mäd hefir þín guddoͤms fræg, en þótt þeir 
byggi efnið vant, meb allri fvifa þrá, ab mér 

þú, brottinn gættir grant, grimmd þeirra 
bægir frá, rángferbugra ſem vábum fannt, 
taffa, ſvo hvergi ná. 

Á. Gem mig í nótt fyrir lífn vg lið, lét r 
tjóta máttar þing, eind nú í bag um náb 
eg bíb, í nafni frelðara mins; hindra þú . — 

umſcit andſkotans, fem elſkar lygi" og mord, 
Íso verdi ſizt ab vilja hans, verk mín, þánfar 

né ord. Gefdu mér, drottinn, hjartad þreitt, 
hugsa og ſtunda ljöſt og leynt, lagabod þín, 
ſem lezt víð fá, og lifsins braut eg ſkilz í 
bag og hvern bag hedan í frá, halda þau 

gjarnan vil, því Davíð fegir fæla þá, fent 
þar hafa lyftíng til. 

5. Bleſsa þú, gud, mitt fvinnu ker — 
karu born á laͤd, blefsabu allt hvad befi.eg 

— 
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bér, hlotid af þinni náb; bleſsa virgtu 
minn búffaps hag, byrgbir og matar - faung, 

- hefða útvegi? og vinnulag, ſvo verði? ei hegd⸗ 
art raung; bleſsunar æbfti brunnurinn, bleſs⸗ 
adu míg í ſerhvert finn, fé eg á ferð um 

- fjó eba jörð, fit, geing ebur Fyrr ſtend, hond 
þín yfir mér haldi vord, häſta ollum frá 
venb, gef. fvo með þývri þaffargjarð, bin 
náð fé vidurkennd. 

6. 3 forfjón þína sg fodurhond, fel eg - 
-nú, Drottinn, þér, lífama minn með líf? og 
nb, lán allt og heilsukjor; mitt ſvo eg afti 
ftarf vg frétt, ftjórnabu minni lund, þér med 

einnig mig haldi rétt, á hryggdar og gledi⸗ 
ſtund. Kriſtnihald mitt, karleik“ og trú, 

med krapti binum, á Jesu, auka jafnan 
og efla virst, upp á þab ſäl mín fröm, 
dyrdarleg fái fyri þér birgt, þá ferdu ab þalba 
bóm; kom, Herra Sesú, kom, fem fyrſt, 
látt gjor allt ſynda gróm. 

7. Daudans þegar eg nálgaft nótt, nábe 
ugur bert mér hjú, með bærilegri banajótt, 

benda vírgtu mér þá; í faðmi fælum ab fofna 
þin, fæti fabir, eg kys, óttalauð er þá ond⸗ 
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in mín, og eilíf glebi vis; ſidan í lambsins 

ljóma klaͤr, lofi hun þíg um eilif ár; þú, 
fem ab allt með ordi Ber, „einn. gud vg 
renning há, ſamhuga allir fýngjum þér, 

ſigurvers himnum á; valdid þitt, dyrd vg 
tran er, amen, halelüjä. 

Annar Ev eld fálmur. 

Lagide: O gub, fem geymir Jsrael. 

O Gest, þér fé bokk vg lof, fyrir þína 
dft og nábargjaf, vel hefir þú minn veifan 
bag, verndad og geymt um þennan Dag. 

2. Elífni eingit mig benti, hér, hlifd 
drottins míns þab veitti mér, ſatan jétf 
ei ab orka neins, fem ond' og lífi var til meins. 

ð. Jeg vil fyrir þad, Jesu Fær, játa þér 
vegſemd fjær vg nær, af hjartans munni, 

bug? og rauſt; haldiſt þín virding enbalauft. 
á. Eilifan bid eg almátt þinn, áftfæri 

Jesü, herra min, fyrirgef oll mín afbrot 
ljút, í dag, ſem framdi' eg þér á mót. 

ð. Dagðvinnan mín, þem brýgba eg bér, - 
Drottinn minn góbur, þóffnift per; efli þín 

* 
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befðam allt mitt rád, auf mér von, trú 
og karleiks búð. 

6. Geymdu mig, Drottinn gud, í nótt, 
frá grimmum voda, kvol sg þótt, ſvo óvin 
gjgri mér eingin grand, yfir mér fé þín 

hjälparhond. 
7. Lukkuna, heilsu, lán og féð, lif og þál 

ina einninn med, umſſoͤn þinni eg allt þab 

ger, oͤhreddur ſidan ligg og ſef. 

8. J drottins nafni eg hviliſt her, hafdu, 
v Jesü, gát á mér, eg fel mig binni elffu 

enn, og alla þína friftna menn. 
9. Lof fé fodurnum leðib og tjáð, lof fé - 

vors herra Jesü näd, lof helgum anba alle 

ar tíb, amen, lof fé þér þrenning blíb. 

Dagleg andvarpan. 

Lagid: ver, fem ab reiðir hæga byggd. 

Heilla ljúfafti berra minn, hjartans útvalbra 

yndi, uppvefi mig nú andinn þinn, endur“ 

næring ſvo fyndi; eg er manneſtjan ale 
ſaurug, afplána það lifandi guð, gef mér 

glabværbar lyndi. 

2. AJ: minn vg idjulag, eg þeinfti 
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ad Ingfæra, þér til býrbar ab þjóna í bag, 
Það veistu nábín {færa ; en hverninn hefi? eg 

aum mannkind, áreitad þíg með margri fynd, 

það virztu ab Tagfæra. 
3. Lifbaga mínna lytin oll, læfna þú, 

brottinn blíbi, vg mig hvítjága eins og mjoll, 
Eingu fvo meini kvidi; æ, mig ángrár af 
Allri rót, ab eg gjarbí þér ſyndga mót, heilla 
faðirinn fríði. 

Á. Lángar mig nú af lífi og fá, lauſn 
bjá þér, Drottinn, fínna ; þér er nú, faðir, 

Meir en mál, meinanna bót á vínna : fætafti 

brunnur ſpolunar, ſignad herbergi — 

lát mig þér lofgjord inna. 
5. Gradi nú oll mín ſynda ſär, — 

ar Segú undir, himneſka fodurs hondin 

Hár, búr þé yfir og undir ; okvidin er þá“ 
ondin mín, í blíðum nädar fadmi þín, lidi 

Ís lífsins. ſtundir. 

G. Rettlatis fagur kviſtur klaͤr, konungur 
dÿrdar fæti, einglafegurd um eilif ár, üt— 

valdra fálar fæti, allra trúabra elffa? og von, 
er Jesüs guds og Maríu ſon; gef þejs eg. 
d ieſuan gæti, 

6 “ 
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7. Inuræt þú, brottinn, ordid þitt, í mitt 

bjarta vg finni, þab fé lífdaga ljösid mitt, 
lifnad ſoo bæta kynni; eptir því lát minn 
greidaſt gáng, í gæfu þinnar og nädar 
fáng, þar fvo þér þaffir ínni. 

8. Miffunar þinnar mjúfu náð, milla eg 

æfi mína, milbafti Jesui, meyar ſcid, minnztu 

á barnfind þína 3 fadma mig ab þér, fabir 
minn, fyrir eingetinn ſoninn þinn, lát efft 

lidſemd byína, " 

9. Set eg nú allt mitt trauſt og trú, til 
þín, minn Segú gödi, ab mig ap äiſtſemd 
elſtir þú, vg á breifir þínu blóbi; æ meb“ 

san varir æfir mín, útbreiða vil eg lofgjord 
þin, bæði. þátt og í hljoͤdi. 

10. Andvarpan þefða, æbíti gud, ds 

lítt? í miſkun þinni, hjäſtod seittu í hverri 
nauð, bygg ab grátbeibni minnis láttu mig 

„etíd lifa þér, lifa beyn, þá burtu — Lof 

pitt aldregi linni. 

Sióferðafálmur: 

Ragib = Múttúran oll og ebli manns. 

Drottinn liknſamur þerra Hreinn, hjälpar⸗ 
| 

2ð 
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inn allra manna, Þú, ſem að ræbur ollu 
einn, äſtſemdar milbin fanna, bænbeyr þú 
Mig, beſs beið eg big, í bleſondu Seðú nafni, 
med ljúfri náð vg legg í á táb, um lifs vg 

ſälar efni. 
2. Pin náb það efir ſvo tilfett, ab ſer⸗ 

hver ſtyldi læra, embætti ſitt ab idka rétt, 
Og med handbjorg ſig næra, um land og fjó, 

en lidſemd þó, lofabir“ þeim ad veita, ſem 

ireyfta þér og fíban fér, fínnar atvinnu leita. 
3. Mú vil eg eptir ordi því, í trauſti náde 

ar þinnar, á hafsins bylgjur fara fri, fæðu 
leitanti minnar 3 fjábu mig nú, fæti Seðú, 

' ſvo einginn häſti granbi, til og frá bér 
bjálpa þú mér, hattulauſt aptur ab landi. 

á. Og ſem þú gjordir ábur fyrr", oͤſtyrk⸗ 
Um lariſveinum, þegar ftormvindur begi 

Fyrr, bagnadi fyrir þér einum, fov álít mig, 
Mær yfir fín, aldan vg vedrid leifa, haſta 
Þar á, en hugga há hjartad mitt trúarveifa. 
5. Marbveittu mig vg veg minn greid, 

vernd þín yfir mér ſtandi, frá beiffrt forg. . 

og brábium beyb, bæbi á fjó og landiz Jesús 
minn trúr, eymd allví úr, einn Fanntu, mig: 
5, 6* 

—— 
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ab leysa, vertu mér næft, þá hér fem hæft, 
hafsins bylgjurnar geysa. 

6. Gtóran Þrim = fjó og ſterkan vinb, 

ſtodvi þín mildin fæla, íllra ftórfiffa ógna 

mynd, ef lát míg kunna fæla; vængja ffjól 

fjóða, {vo megi? eg frí af — því, — 

pinni bezt þróða. 

7. því vil eg leyſtur lofa big, lifsins um 

tidir mínar, þar heilog guds born halda ſig, 

heidrandi nädir þínar; bakk⸗offur eitt, Í 
veifleifi veitt, virztu af mer ad biggja, eilif 

„mb þín, á armi ſin, unni mér jafnan liggja. 
8. Beg geing til ſtips í Hesú nafn", Jes— 

us minn bjá mér lifi, belgra guds eingla | 
eilagt fafn, bræbflu vg forg burt drifi, mig ' 
fel ug þá, fem mér eru hjá, míns Sesú 

fjáljs í hendur ; verum til fríbg, væntandi 
lids, vernb hans yfir oſs ſtendur. 

9. J guds mafni vg ótta enn, eptir hans 
naädar ordi, veiparfærunum vil eg fenn, varpi 

frá ſtipsins borbi ; þetta mitt verf, miffun“ 
in merf, minn herra Jesüs bleſsi; veiti 
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bann mér, hvad vild hans er, von mín og 

Þótt -er þið 
10. Jes uͤs oſs veri ollum þjá, anga 

bans á vor fjáís báffa vg ógnum hrindi 
frá, ſoo hætta? ei granda náis vort bjarta 
ans þús, helgi Sesús, hann víð í fridi leiði; 
óffum beſs nú, allir með trú; amen, jé. þab 

eg beidi. 
— — — 

Annar flokkur | 

inniþelbur 

beiltæða = viðvatunar = og bænatfálma, 

Friftilegu líferni víbvifjanbi. 

Gyllini A BC 
af Þýstu útlagt. 

Wagid: Mú kom Veibinna jálparráb. 

Á einn gub fet þú allt þítt trauſt, adſtod 
mannlegri. trúir lauſt; faſt ſtanda drottins 

fyrirheit, finnſt varla tryggð um veraldar⸗ reit. 
2. Best þinnar æru geym og gat, ger— 

Íemi þú er harla met, ef þún þér (leppur 
Sitt fínn frá, eingin er von til henni að ná. 
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3. Chriftnum fómir ei ſaurugt hjal, þér 
þver fínn munn sel geyma ffal, með þögn 
fín einginn fortalab féff, fjölyrtum jafnar 
illa gekk. 
4. Deil aldrei við þinn yfirmenn, elffa 

ſkaltu og. virda hann, þann minni * háttar 
bæb þú ſizt, Hefnd fær brambfemi jafnan viſt. 

5. Ef þú nægb af aubæfum átt, eingan 
vegin big ftæra mátt; beink: ab lát 

drottins er þab allt, af því reikningsſkap 

ſtanda ffalt. 
6. Frómleifa,“báb og dyggdir meb, býr“ 

ara halt en gull vg fed. Þá heimsins aud⸗ 
legb horfin er, hvert finna gott mannorð 

- fylgir þér. 

7. Gef olmusu, ef áttu aud, vg aumka 

„Þann, fem líður naudz gud, í hvers hondum 
heill þín er, bann mun líft. aptur gjalda þér. 

8. Hafi þér einntil góða gert, gödminn— 
ungur þefð jafnan vert; þaffarlaus velgjord 
(hab er reynt), büngt fellur manni ljóft 
og leynt. 

9. Ibínn vertu á úngbóms íb, ervidi — 
1 

— — 
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lær, þar kemur um fíb, uppſkera mun þab 
ellin fyr, fem æffan niður ſädi fyr. 

10. Kært þó einn láti í „eyru þér, of 
Mjög honum ei trúa bers munnurinn ſtund⸗ 
um mælir bátt, meinar þó (fann ſte) bjarta 
ad fátt. 

- 11. Luffan hvort heldur mót eba med, 

minnstu ab hafa ſtodugt ged, fjalban er upps 

haf ending líft, opt gefur raunin vitni 
um ſlikt. 

12. Með reiðum huga hondla' ei nei, 
hvad til góbs enba viltu Teitt; margur í 
bradi verk þab vann, fem vard þó meft ab 
Íbraft hann. 

13. Nem þú og Íær, hvad nytjamt er, 

tær einhver gott vill fenna þérs hirda fáir 

um heimſkan mann, þinn fær virding', þem = 

meira famt. 

„14, ófennt málefni aldrei mátt, ár“ 

ſturda fljótt né bæma brátt, klagandans 
heyrdu fogn um finn, fíban gæt ab, bvab 
talar hinn. 

15. Praft og hofmoͤd þér hrind þú frá, 

á tíð færði morgum loſtur fá, litilläätan 

já 
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landsmanna ið, lát þér nægjaft ab blifa 
vid. 

16. Qvillubum hug, fem ſturlar ſtyggd 
ſterri ſtaltu ef auka hryggd, goldid má verba 
aptur eins, fem odrum gjorir þrátt til meins. 

17. Raupa fem ſizt af fjálfum þér, þó 

fónift nokkud gjort ſem bers eigið lof jafn“ 

an lyktar veft, lifernid frómt þér þrósar begt. 

18. Sjá þig vel um, því verald er flá, 
' vondum ſelſkap þig fneíbir þjá; gudhredd⸗ 

um halt þíg gjarnan af, gott nafn þér viſt 

útvegar bad. 

19. Tem þig ab elſka gru' og ſpekt, þó. 
"allir þig sí lofi freft. Soo ollum londi, 
einginn mann, vrb fín og gjörðir ftilla kann. 

20. Upp á heims aud og allt hvad er, 
aldrei þig teið, þab hverfur þérs fá má því 

haldaſt hygginn bezt, fem himneſt gati 

— 

ſtundar meft. 
21. Ven þíg aldrei með agg vg róg, ab 

ſamandraga fjárins plógs þab ferſt meb 
forg, fem faſt með ſynd, síð fridſamt branb 

þér un og lynd. 
22. Xerxes konüngur forbuni frekt, 

í 
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forlet ſig upp á vald vg melt, fekk þó 
minkun vg forg til ſanns; ſerhver variſt þó 
Dæmin hans. 

23. Yfir allt fram þú óttift gud, elffa 
og vird bans heilog bob; odrum rädhollur 

einninn ſert, eins ſem þú vilt ab þér jé 

gert. 

24, Zebaot gud all veit þín vert, vert 

Því laftvar, bans matt er ſterk, fljótara ſtill⸗ 
it hötud hefnd, en bin, fem er med — 
Ívæmb efnd. 
25. pig lær fjálfan ab dheltja rétt, 
Þreyngft ei heldur í neina ftétt; hvad þú 

áformar. ab því gá, endirinn hvernig verða 
Má. 

26, Ætíb minnst? á þinn baubabag, bóm 
Ííbaftar atfófálarbags Þið jafnar gud ab: 
gefa þér náð, gúb vg heilnæm að ftunba ráð. 

Svað vera eigi atbæfi Etiftins manns. 

Lagid: Skaparinn ftjarna, herra bgeinn. 

Ef þú vilt göda fridſemd fá, fjelmælgi alla. 

varaſt þá, glatt bjarta yfir góbu býr, gjarn -⸗ 
an vert jafnan fynbisbýr. 
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2. J trúnni geym ftillt og ſtodugt geð, 
ftunba þar breinan færleif með, eflaus fé 

bænin yfírbót, unbanbráttarlans, fár og fljót. 
3. Idrandi fyrir þín afbrot fért, or víð 

fátæfa jafnan vert, í góðum verkum idinn 
best, illt ab fordaſt viljugur meft. 

4. Füslega goͤdri hirting hlÿyd, hormüng 

med þolinmæði lid, í látæbi binu ljüfleik 
ſyn, lifa þé haverſt ſtikkan þín. 

5. Mjuͤkleik í kenning' merkja lát, mal 
við adra med ſpekt og gát, vitna bad eind 

ſatt reynt fé, um ſerhvad bm med réttvije. 

6. Poi faͤordari finnſtu þér, fjolmennid, 
fem þú meira fér, því heilrädari þig hverj 
um tjá, honum fem meira liggur á. 

Stilræðafáélmurt. 

Med ſinu lagi. 

Viljir þú gedjaſt guði vel, sg góðum monn⸗ 
um þér, þreintrúab hafdu hjartans þel, og 

heira hans nafn, fem ber; ord drottins 
lar með allri gát, idka meft beita bæn, “ 
2 þaffargjarb fagra fylgja lát, fórn fú er einta — 

væn, hugsun vondri þér hrittu frá, henni 
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gef albrei rúm þér bjá, illgreðis fræib upp 
Íé rætt, ábur en frjófgun mær, {fe má, þab 

ſtc vid háffa bætt, ef breffja * rótin grær. 
2. Adri menn þér í heiðri halt, hvern 

eptir finni frétt, ljúflyndi vid þinn lífa (falt, 
láta í frammi rétts gleytú albrei vid gaml- 

an mann, gráþærðum virbíng ber, forfmá 

ti heldur fútæfan, fem frómur og meinlaus 
Er; móbga ei þann, fent mæbir ſtyggd, med— 
aumkun fín þeim líður hryggd, bjarflega ekki 
odrum lá, ávirbing þang né breft, þú veist 

Ei hvad þíg henda má, haf gát á þér fem bet. 
3. Fórbaftu þá, fem fara með fmán, fald 

yrdin, häd vg fpés lánleyði, {líð og lukku 
tínt, laun þeirra tri? eg þé, hoͤtfindnin íll er 

eingum þeff, athuga jafnan þad, {fe má þú 

hafir ſty edur flelk, ef ffylbi þar grenflaft 
ad; hlátur sg keſtni hæfir jíst, heimſtunn— 
ar merki það er vilt, Flám, níð vg hróp þú 
bata meft, hugsa um málshátt þann: froͤm⸗ 
legum ſidum ſamtal veſt, ſannlega ſpilla fann. 

Um góða famvisEu. 2 
t Lagid: Dagur í auftri ollum. 

Hvad verður fegra fundid, en fríður og 
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rófamt ged, ángur úr huga hrundid, hjarta 
ab glabvært þar med? innbyrdis elffan 
breina, með æru? í hverjum ftab, heims ept⸗ 

irlatid eina, eflauſt bæmi eg þab. { 

2. Glaður vilba? eg þú værir, og vondu 

hjá þig ſneid, margt þó til bols þér bæri, 
bafmálug tüngan leid 3 ef þinnar æru gate 

ir, albrei þú kvida þarft, ſidar þá ſonnu 

metir, fjálf lygin bofnar fnar. 

3. án heims ef lát þíg villa, lukkunni 
ſpart þí tak, antigna eingum illa, allra ſizt 
þó á bak; opt einn ab odrum finnur, bad 

idkar bann fjálfur meft; hver -má fvo bitte 
aft fvinnur, ad hafi? ef nokkurn breft ? 
4. Qeilbrigbi, hjartans fæti, hér meb 

ſamvizkan göd, aſtvina eptirlæti, fyri utan 
trega og mób, frómt líf vg farjæll daudi, 
fylgjaft meb réttu: ab, af hverjum heimsins 

audi, helzt vilda' eg kjösa bad. 

Um lukkunnar oͤſtodugleika. 

Lagid: Hoar mundi vera hjartad mitt. 

Allt heimsins glisid, fordild frid, fegurb“ 
ar prjál og ſtraut, fallvalt meinſlisid fyrr 

—— 

— 

á 
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og ſid, fleſtollum reynaft hlaut, allt eins og 
fis ihvaſsri hrid, hverfur fnarlega? á braut 
lukkunnar blisid litla tíð, logandi óvart þrant, 

2. Bloͤmleg æffunnar edlis art, fem ald⸗ 
ing jurtir beint, fnemma upprunnar lifa 

bjart, burtsifna? ab kvoldi feint 3 þeir glebt 

Brunnar þorna fnarts pad hefi eg féð vg 
reynt, vatns ráðir grunnar horfa bra 

bverfur ſoo tíminn leynt. 

3. Likams heilbrígbin þróðar fér, haldin 
Af ollum fær, bennar þó tryggdin afſlepp 
Er, Óvijðum tíma mær, fóttar andſtyggdin 
brátt ab ber, búffterfum níburjlær, bleif bauba 
ſigdin ſärbeitt ſter, fóljagur blömſtrin fær. 

4. Holdsins fridleikur, fegurd klär, og 

fraktin likamans, ſem limid eikur laufgad 

ſtär, lifid gledur til ſanns, allt eins og reyk⸗ 

ur oll forgär, äſyndin hvarma- ranns, þar 

liggur bleikur, bloͤdlaus nár, burt er for⸗ 
dildin hans. 

5. Mannsins lif hrauſt, er allra innſt, í 
bum hjartans býr, mjog þó ótranft og falle 
valt finnft, fljótlega um fér fnýr, vidſtodu⸗ 

lauſt þá varir minnſt, fem vindur í burtu 

a 
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flýr, ad láni hlaust, því laungum vinnſt / 
litla ſtund gfin rör. 

6. Heims audur ſyniſt holdsins art, harla 
fagur til ſanns, medan vidkliniſt kroppinn 
ſkart, katiſt ged fäviſs manns, optlega týn“ 
iſt yfrid ſnart, ymiſt til fjóð eba lands, 

berſnoggur piniſt hugur hart, hvar er þá 

geingid hang ? 
7. Margur þver reift? um frönid fjær, 

fekk þejs ei verið án 3 amar med hreyſti 

„ fjárplóg fær, fer þinn med vél og rán, eitt 
el, einn neiſti, ein bylgja, einn blær, burt“ 

ſneiddi allt þeb lán, en fá því treyft?, er 

eíngu nær, utan því meiri fmán. — 
8. Veroldin blíð ab láni lér, lyſtugt gled⸗ 

innar hnoſs, äſhndum þýð á bafi ber, beiſt 

an hormungar kroſs. Lukkan däfrida likuſt 
er, vid limſtan Jüdas's koſs, bezt særi Í 
tíð ad fjá ab ſer, ſoo hün ei blekkti ojs. 

9. Vold, léni, makt og virdingar, vel marg“ 

mr fér bró ab, hofdingja dragt vg ffrúba 
ffar, ſtrautlega útfniffad, af ſtal þad lagi 
og efi par, aftar daudinn úm það, frá 
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allri frakt án ordlofs bar, út hvern úr ſin⸗ 
um ſtad. 

10. Hvad er heims blóm? vg — 
glis, fem girniſt holdid á? reykur, hégómi, 

líti, fis, fjükandi lauf vg ſträ, ad mínum 
doͤmi ſlagd og ſlis, {lær ymiſt til eba frá, 

ſtadſemdar ljömi, baͤlad blis, blindar ffjótt 
ann það fá. þh 3 

- 14, Roͤt allra meina með þér ber, mann: 

ordsins girndin ſnaud, heljar flóð beina 
bükurinn fer, burt frá makt, hefd og aud; 
Það eitt alleina óvalt er, ab: úttaft drottinn 
gud; viltu {líft reyna, bygg að bér, hvad 
bann þér fjálfur baud. 

12. Láttu því fara heimsins hátt, holds 
metuad dreiſs og brjcil, egnd daudans ſnara 

er vid gätt, að þér mun dregid täl, medan 

þú hjara hér enn mátt, hugsadu um þína 

s þar taf á vara, þrýtur Þrátt, þjób- 
brautin lífsins hál. 

Um beimsins vont báttalag. . 

Eagib : O Gegn ebli blómi. 

Hatta er fór í heimi, hjálpi oſs drottinn ; 
— 
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Er, frá fatans fvifum geymi, ſvo efti glot⸗ 
umit vær, reynd blíða, grand gæbi, greind 

loda sanbræti, leynd víta land mæti, á lopt 
ſer aptur ſlær. 

2. Djofuls ní verold veidir, véla - nót 

morgum ffxð, í villu og vantrü leidir, 

vonzkan þú püſund⸗red: ár lifur, fer, flata. 
ir, flár fvífur, hver vafir?. hár, rífur, ſer 

alt, ſidar guð af had. 
„3. Otal illgjordir þróaft, ei. tjáir leynd 

því, tryggd og trúffapur fóaft, tafaft upp 

vélráð ný, fleſtollum faft ſpilla, feft gollum 
at, villa, veſt kollum kaſt illa, komid 

heiminn í. 
4. Straff ſyniſt ſtört fyrir bendi, ſtofn⸗ 

S ab mjog til:þejð er, von á refðíngar vendi, 

í vort því, hættar fer, vold fynta, gild 
grauda, gjald kinda, fylla ſtanda, old blinda 

vild vanta, veſta ljöſt ei ſer. 

5. O Jesu áftfærafti, idrunar gef oſs 
„tíð, hirt ei bitt fólf med haſti, heyr mig 
nú, gezkan blidz eyd hættu, räd réttil, 

reibdi fættu, hrjäd gledtu, neyd bættu, níð. 
ſettu, nauda bjädum lÿd. 
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Vetaldar bekking um heimsins brigðlyndi. 

Lagid: Oll Tutfa gleri likuſt er. 

Gud bid eg nú ab gefa mér räd, og greida 
minn veg til bezta, hann eint mun veita 

bjálp og deid, hvad ſem mig Fann ab brefta, 
þó þærfin fé bæbi þúng og bráb, og þvfi 

vopt bótum frefta, á drottins miſtun, milbí 
Sg náb, mitt ffal eg trauſtid feita. 

2. Mannleg adſtod er miðjáfnt trygg, 
Margir fá ſlikt ab reyna, trúffapar hnbin 
laus og ſtygg, leið geingur þegi beinn, velt- 
Ur á ymsa blíð um hrygg, Hamingju láta * 

Í eina, þá i naud bjarga helzt eg hygs/ 

Bægt muni serba ab greina. 
3. Loksins fæ eg nú fullregnt þab, vað. - 

fallvolt er heimsins blíða, bindur fig ei vid 
und né ftab, ftillíng einga fann lína, marga 
an Ger ſama brunni að, blind geingur lukk— 

# fríba, eínginn fær fjálfur äkvardad, egfr 9 
ið hverju ſtal bida. 

FR 

á. Peir, ſem mér voru vinir fyr, vel 
þá getF einu fínni, begjandi ſneida bvers 

um byr, þeim er eg lidinn úr minnis ef all⸗ 
ir Fla ſama bn: felfap er von mann 
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finni, hinn má vel bida í hofnum fyrr, ſem 
hélt mötvidrid inni. 

5. Þar, fem eg hugdi hælis mér, í orm“ 
ng minni? að leita, ad eingu" athvarfi orð“, 

íb er, ull fóft í bús til geita; rót jú opt 
dvort ramman ber, fem raktud er með fveitni, 
heppinn þytift fá, fjálfum fér, af ſundinu 
kann ab fleyta. 

6. Gott er ad glebjaft góðum með, gant“ 
ans og líbð ab njóta, brátt fann þó fel“ 
ſtaps broderned, burt þem vatns-ſtraumur 

fljöta; þá heilsan breſtur, heill og fed, horu— 
augum vinirnir ſtjöta, eigid gagn hvílir efſt 
á sr en áftin leggſt til fóta. 

7. Margskonar ángift margan ffer, mið“ 
jafut vill pt ábjáta, af audmjúfu gebi? og 

þánfa: þér, það vil eg, Drottinn, játa: verð“ 

ſtuldan mín eg veit það. er, verſt ſliks í eing“ 

an máta, nú bid eg þig ——— mer, 

8. Einmana ſtend eg uppi: því, ingu 
hef til ab fegja, Ýmsum hormüngum hald⸗ 
inn í, hverja ſtund má eg brejaz á brott“ 

inn ſtal mín naudſyn ng, nú vg jafnan fé 

2 
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fleygiaz lát mig af ollu färi fri, í fridi, 
minn Sesú, deya. 

Ben í heimsins andfttépmi. 

Lagid: Lifandi gub, þú lit þar á. 

Drottinn, lát mig í heimi hér, baga „mér 
kriſtilega, ſoo eg rétt jafnan þjóni þér, og 
þóttnift alla vegas bræfni, ágirnd og ós 
blýoni, albrei:í mínum huga fé, forba mér 
tjóni og trega. | 

2. Gudlauſra manna glæpa ſid, gef þú 
eg baraft kunni, haltu mér fannleifð veg“ 
inn vid, vél heims mig eingin ginni; hafir 
ug ránglátra refsing bräd, rétt fái aldrei 
EL mín náð, minnft mín í miffun þinni. 

3. Frá hjartans blindni og hardygde, 
errann Jesus mig geymi, af allri hreins— 

ud ſaurgun fé, fál mín í þefðum heimiz hug⸗ 
ſtot og eyrun opna þú, efl med mér hlydni, 
von og trú, áft þín mér aldrei gleymi. 

á. Peſs eind af bug? vg bjarta? eg bið, 
Ytra minn dyrdar fæli, hreinan lærbóm 
Mér haltu vid, holds ffynfemb mig ei tali, 

a 



100 

hvorki mannanna vald né vild, vinaitta blid 

né heiptin gild, frá binum ſannleik feéli. 

Ban móti andlegum óvinum. 

Lagid: Ovinnanleg borg er vor gud. 

{rín þú mig, gud, og lát mig ei, leidaſt 
af fjálfð míns þótta, medan í heimi þér eg 

þrep, hald þú mér vid þinn ótta; hvort eð 

geing út eba inn, annaſtu, Jesu minn, líf 

mitt, ſamvizku, þál, fjón, heyrn, ort, verf 

og mál, flærd djofuls ref á flótta. 

2. Ljúflega eg þér legg á bond, líf og 
- heilbrigbi mína, likamann taf og einnig ort, 
unbir trúfefti þína; þú átt, já, eigdu her, 
allt vald vg ráð á mér, oll er umhyggja mill, 

af mér komin til þín, fvo Íæt eg ſorgir doina. 
3. Hvad {fal manneſtjan mogla þó, móti 

ſkapara fínum, Adams fall þetta undir bjó, 
meb alla kyns jút og plnumz Jesüs all 

- bætir bol, burttefur ſorg og kvol, honum á 

hond mig fel, þann leysir þrantir el, hægir | 

þab huga mínum. 
4. Min þál, hvad viltu mæla þá, móli 

ſtikkun þíns Verra? arf * fynbin gamla eyl⸗ 
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ur Þrá, og enn er forþént verra, af því eg 
allt of - frett, á jóf þí fornu feft; ſoo munu? 

Í heimi þér, holds þrjógfu Fraptarner, hljöta 

ad hjadna' vg þverra. 
5. Endurlauſnari, lof jé þér, lauſn fyri 

ondu minnar, leyſtur frá dauda ljúft eg er, 
lauſn fyrir pínu binnarz leyſtu, lauſnarinn 
ær , laſtanna flakjur þær, fem þál mín ſit⸗ 

ur í, forg bert eg, herra', af þvi, lát mig 

laufi ſynda fínna. 
6. Reyftu mig, Jesü, Toftum frá, líf mitt . 

Áður en bvínar, lauſnin bleſsada leys mig á 

þá, ljóft fyrir unbir þínar; legð mig, laufn⸗ 

Minn trúr, og lina mótgángð ffúr, þegar 

Þér þytir mál, þér fel eg vg fól, ord og 

athafnir mínar. - 
7. Säluhjälparinn fæll FJeen, ſäl min 

Þér æti fagnar, ſälunni miffun ſyndir þú, 

ſälin þér lofgjord magnar; ſäl minni ſyn 

þí tn, játa min þejs þarf vid, jálin er 
fjút ug móð, ſäl unn þitt bleſsad blóð, er 

fætaft gagnar. 

8. Gjálpari minn vg herra þýt, hjálpa 
hú —* þínum, - bjálpræbis bleſsud heillin 
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býr, hjálpa þú weiflei minnum; hjälparlaus 
bjart eg hér, ef hjálpar þú eigi mér, hjálpa 
mót þolb? og heim, hjálpa mót oͤvin þeim, 
fem veldur vítið þínum. 
90 Lifgjafi minn vg liknin fín, lifinu 

virztu vegja, lifs⸗ fabir ertu lífi mín, lifs 
meinum gjor þú bægja, líf og ſäl lofi pig, 
lifs medan ſparar mig, líf mitt lífi í þér, 

lifðu, Seðús, í mér, lífi lát loftu ei bægja. 

10. Fel eg mig nú í fadminn þinn, frels⸗ 
arinn Sesú fæti, þó ad mér þreyngi ánaub“ 
ín, eymbir heims og mótlæti; verdi þin 

vilji? á mér, vil eg þab líba ber, lidſemd 
mér leggur þú, lát mig um ſidir nú, lífs 
með lifsins meti. 

Idrunar og bænat andvarpan. 

Lagid: O Seðú ebla blómi. 

Auvej, minn brottinn býri, bapur eg fent í 
til þín, anbi þínn æ mér flýti, ángrud Er 
fálin mín, græb hana, qub eini, geb * pina 
ab liniſt, blod ſonar grid greini, grátin fæt“ 

— ſyn. 
2. Synd mín er lindi — færir þab 
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bjartans grunn, näd pin er miklu meiri, 
Mér er þún orðin kunn, ſpo friði fi þjában, 

lá góbi æ blíður, fú glebi jé gæba, ſidu af 
raudum brunn. 

3. Mannleg hjälp meft vill þrjóta, mikil 
þá naudſyn er, því flý eg til þinna fóta, í 
Þyrmi nú. Drottinn mér, beyr bænir hýr 

minar, hér týn ei reir klenum, gjar lína 
Mér meinum, meft eg treyfti þér. 

4. Drag mig úr bjúpi nauda, drottinn, 
eg bid af rót, ſonar bins fáran bauba, 

ſynd (áttu vinna bót, ſal nábi fól fridar, 
Íæl greini. heil rábin, kvol eydiſt, kul græbi 
Kriſti aſtin fljót. 

5. Týnban úr tolu ſauda, tak þú mig 
enn í fátt, afſthr þú ángri nauda, einninn 

gjor lyndid kättz greid brautir, guð mætur, 
græed ſütir, frid játa, klid prauta bad brjóti, 
Þinn ſoo kanni mátt. 
BG. Eg fel í umſjön þína, einaſti minn Jesü, 

| ond, líf og æru mína, ollu því ftjórna þú; 

loi, heiður, ljúft greidiſt, líjaræbir af þjón 
um, haf, fadir, hlif góða, hér oſs fyrir nú, 
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Peidji flokkur, 

i hverjum finnaſt nokkrir 

iðrunat =, bugguhat= og þaftlætisfálmar. 

Bæn iðrandi og trúaðs manns. 

Lagid: Til þin heilagi herra gub. 

Syng þú lof Drottni, fála mín, fem er 
þinn gud og Verra, sift því bann gjorði 
vel til þín, velgjarba minnſtu þeirra, gaf 
þér eingetinn ſoninn fínn, þem fyrir þíg var 

líflátinn, þvert áftvert er ollu færra. 
2. Rær þú ab ſtunda lífa fremſt, lofſyngja 

- þínum gudi, eind ug Davíð ab ordi kemſt, 
í fínu ſälms atfvæbi: mín and og allt 
hvad með mér er, minn brottinn, heidur 

vanbi þér, fyrir þín gefin gadi. 

3. Mig ángrar þab í „minni fál, ab mt 
fyndgabi eg Drottni; ein fynd verdſtuldar 

eilift bál, eptir logmälsins vitni; þver fann 
ab reikna ſyndir fín? Gjá, fleiri eru afbrot 

min, ſandi á fjájarbotni, 
á. Alit mig, brotinn, auman þræl, ang“ - 

um míffunar þinnar, álít vg heyr mítt eymda 
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Sæl, álít sein fálar mínnars i Seðú nafni 
aumka mig, í Seðú nafni bíð eg þig, brott: 
inn gud dordarinnar. 

5. J hang helguſtu fárum ſjci, ſynda— 
forlikun mina, hvad puͤngt þin reiti á hon“ 
um lei, hvers. kyns kvalir og þína, djoful, 
helviti og dauda vann, med dyrdlegum ſigri 
uppreis hann, endurleyſti þvo fína. 

6. Auma ſyndara bér í beim, bann til 
Örunar kallar, ſpo ſtadfeſtandi fjálfur þeim, 

Íínar velgjorbir allar, í faframenti altarið, 
ef rétttrúabir negtum þejð, þvo ſem poſtul— 
nn ſpjallar. 

7. Vidurkennandi vor afbrot, verduga 
ſterſtu nauba, utan vér hofum eilíf not, af 

Ötsú pinu' vg dauda, berum oſs vort ab 
Seta ráð, bidjum brotinn um fína náb, 

vor gæti veifra ſauda. 
8. Eg má þab játa aum mannkind, eins 

Íem fóng David ræbir, mér fyrirgefur þann 
Mina fynd, meinfembir allar grævirs Jesü 

Arunnib blefðab blóð, bót vg læfning er 

harla góð, þeim ſynda⸗ þúnginn madir. 

9. Bjálpa þú mér, ó Werra gud, hjálpa 
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þú fálu minni, hjálpa þú mér í hímnafrib, 
hjálpa þú ſtepnu þinni, hjälpadu mér frú 

heljar neyd, hjálpa þú mér fyrir Sesú beygð, 
hjálp þin mér huggun sinni. 

10. Bægt hefir mér þín verndar hond, 
veitt hirting fodurlega, það bris reifna eg 
vægan vond, vidlifaft barna aga; fraptur 

þíns anba fenni mér, færleifa þinn ab ſtunda 

þér, og minnaft beſs mína: aga. 

11. Ad gætt eg heldur við ſyndum ſed, 
fo mig ei, verra henni; bæn, trú vg þolin“ | 

mæbi með, minni íbrun þér fendi, vitandi 
að þefi veraldar leið, berba muni mél 

ordugt ſkeid, nema leitir mig lífnar hendi: 
12. O minn Sesú, þín eilíf náð, endur⸗ 

lífgi þál mína, eg befel mig og allt mitt | 

ráð, í miſkunar vernd þína, lát oſs féð 
enda lífið bér, ad lof, dyrd og heiður fær“ 

um þér, vor guð, um eilifdina. 

Um guðs fotfjón. 

Lagid: Derra, Þér ſkal heidur ug lotning greind. 

Hugur ſlagar, bættur Ýmsum beuda, holdid 

bagar margan vel ad Í gegn þeim ag 
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ar, gæt hvad hagar, gleymſka aflagar, æfir 
Dagar enda. 

2. Morg er hrydja mótlætið um albur, 
medu⸗ vidja þúng, ſem daudinn aldur; vor 
ſtal idja, veikra nidja, ad vaka' og bidja, 

oſs vill ſtydja' alvaldur. 
ð. Einn er drottinn, oͤfinnandi“ hans 

Vegir, allt ber vottinn, lifa hitt, fem þegir, 

elſtan, óttinn, eydſlan, gnöttin, Dagur, nótt 

in, heilsan, fóttin, íegir. 

á. Gud ótraubur goͤz er huga mínum, 
gagnid, audur, hreyft" í öllum pinum, lukk⸗ 

an ſnaudum, lauſn úr naudum, lifid daud— 

Um, uppreiſn ſaudum ſinum. 
5. Allar ſkepnur eins uͤti ſem inni, einn 

gud ſedur, þó þær ſeu ógrynni, hvergi' er 

ſlikur, hvad vidvikur, hond forrikur upp⸗ 

v6 fínni. 
6. Ei ſtal kvida eymdum lyda fremur, 

enn þó fyíba verdi, hrid þá lemur; heldur 
ſtrida, bidja' vg bida betri tida, bleſsud 
blida kemur 

7. Pokkum drottni, því ab þann er gúd- 
Ur, aldrei brotni fá færleifans hrödur; 
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auma' álítur, braud þeim brytur, bjorg 
framflytur, fá ei þrýtur fjóbur. 

8. Máttur Drottins megnar „alla vega, 

miffun bans þún varir eiliflega, fínna gat⸗ 

ít, fína Eætir, fynd upprætir, trúubum bæte í 

ir frega. 

9. Dyrd fé gudi, fóður og ſyni famin, 
ſannheilogum anda allt eins framin, þrenn 
um, einum, þerra hreinum, hjálp hvers 

reynum, æðft lof greinum, amen. 

Tuttugafti og þríðji ſaͤlmur Davíðs viðlits 

| innibalds. 
Lagid: Gazkurikaſti græbari minn. 

Drottinn minn hirdir held eg þíg, hér jyrir 
breſtur effert mig, mín gledi ſizt því fjatni, 

leidir mig gazka guds með fann, grashaga 

út í lyſtugan, og fram ab ferſku vatni; fá 

meft, má begt hugann hræra, enburnæra 09 

„rétt leida, segna nafns fíng veginn greidd. 

2 2. Og þó ab eg í daudans hal, doprum 

„ráfi og myrfra fal, óluffan ei míg þræðir, 
viſt því er með mér vernd þín hýr, vond“ 

urinn þínum og ftafur ſtir, Heita mín hugg⸗ 
1 
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un bæbis trúr, þór tilbýr, ſitt poi ordid fætt 

matbordid þálu minni, móti þeim mig hrella 

ynni. 
3. Mitt hofud ſmyr pin milbin flár, med 

vidſmjorinu ſid og át, og fullt á fyrir mig 
Ífeintir. Gazka þín gud og miſkun meft, 
mun mér fylgja lífbagana beyt, minn huge 
ur Þar á þeinfir. Eja, Eja, í húsi þínu 

elſtu- fínu eg mun blífa, veittu mér þjá þér 
viſt eilífa. 

Bokſtafa þýðing ísJesú nafni. 

Lagid: Fadir bor, þem á himnum ert. 

Elmur er Jesüs eblaeffær, oſs vid gud 

fodur fætta fær; andvarpan ſanna ſyndugs 

manns, ſvo gjorir fagra bænin hans, eins 

og þá ſolin uppljomar, allan. himin og 
ſtjornurnar. 

2. Eilíft líf Jesús oſs tilbyr, allri horm⸗ 

uͤng í gledi fnýr, grimmd og ógn daudaus 
eyddi þér, anblát vort þægur ſpefn því er, 
heljar. brodd ffæban herrann brant, þang 0 

og vald með ollu þrant. 
3. Sannleifur Jesüs eflauſt er, oſs rétta: 
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lifs⸗ braut kennir hér, heims - ſpekin einga 

huggun ljær, herrans ord náð og bleſsun 

fær; allir, fan treyſta uyp á þad, eilifan 

fínna hvildarſtad. 
Á. Vegur er. Heðús viſs vg beinn, vel 

má þann gánga hver jem einn, fyrir hreina 
trú og helgan ſid, þann leidir oſs í dyrdar 

frid, bræbaft þarf já ei heljar deyd, ſem 
heldur ſer við beſsa leid. 

5. Sigurvinningin ſatuſt her, á fynd vg 

bauda Jesüs er, djoful fángabi,. en frelfti 

oſs, fyrir þá kvol þann leid, á kroſs. Ilm, 

Eilifd, Gannleif, Beg, Sigur ſtar, 
ſoo nafn Jesuͤs útleggjum vær. 

Endurminning Kriſts pinu. 

Lagid: Ovinnanleg borg er vor gud. 

vad hjartans Færa hafdi mig, herraun 

minn Jesus goͤdi, í daudann gaf þan 

fjáljan fíg, vg ſinu útbellti blödi, Fóngur“ 

inn eingla einn, eilífur drottinn hreinn, Á 
fig töf mína mynd, meinlaus fyrir utan 

- fynd, og feypti frá kvala flödi. 
2. Aumur í fätakt faddiſt hér, fyrirlite. 
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inn af heimi, lagbur í jotu afna er, ollum 

hafnandi feimi, í ütlegd hraktiſt þann, heſt— 
ur gud og ſvo mann, alls kyns armadu 
Þraut, med ängri lida hlaut, ſaklaus frá 
Íynba eymi. 

3. Bleſsudu ſpeittiſt Dlóbi fín, bardiſt 
vid daudann ſtraͤnga, barmfvæli oll vg alla 
kyns pin, Yfir hans ſälu gánga, falskoſs, 

fjötur og bond, fardur í Jüda hond, hogg, 
ſſog vg þráfa leid, Bæbni, älygd og neyð, 
og búmó älyktun ránga. 

Á. Arofsfeftur, deyddur drottinn var, 
breyra - runninn í þínum, bans bleſsad 

bjarta hart þá ſtar, hvaſt fpjót med brobbí 
fínum, blóð og vatn ſaͤrt meb fút, fem þar 

tam renna út, heilagi herra fær, hreinsar 

Mig vel og þvær, af feft og ſyndum mínum. 
5. Hvad kom þar til, minnt milbi guð, 

madu þá vilbir Líba, vg á Þig tafa all 
kyns nauð, meb ángti vg fárum fvíba? 
Góbfembar gazkan þín, gjört bad vegna 

Mín, frá koldum kvala veg, keyptur ſor yrdi 

eg, og mætti miffun bida. 
6. O herra Segi, — er eg þefð, hlad⸗ 
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inn með morgum ſyndum, að forleztu himna 
líósan fejð, og leitabir ab mér týnbum? 
Ljüfur ſvo leyftir mig, létu kroſsfeſta þig, 

uppgafftu ondu þín, er þab lifgjofin mín, 

fvrptir burt fyrgar myndum. 
7. En hoad ffal gjalda aptur þér, -etfi 

neitt gutt hafandi? ſcila mín líf og allt hvad 
er, i þínu valbt ſtandi; ángrad bjarta og 

geð, idran ſyndanna með, atid þér offra 

vil, annad hefi? eg ei til, medtak bad vel⸗ 
virdandi. 

8. Hvad þú áleggur lida ſkal, lauſnar⸗ 
inn äſtar færi; hjartad, fínni, hugsan og 

tal, hlydid fvo allt þér sætis hjálpa mér, 
Verra minn, ab heilagan vilja þinn, eg elſti' 
af allt ond, eilíf þín nábarþond, á friðar“ 
ing braut mig færi. 

9. Qjálp mér ab geta haldid rétt, af 
bjarta, fál og finni, hvad, fem þú fyrir 
hefir fett, huggun veit ondu minni, þá band“ 

inn á dyrnar flær, brottinn, ftattu mér næt, 

ord fíðuft, for guds, þin, ſeu þá einnig 

min, fælu ad fálin fínni. 
10. Amen, í Jesun eigid nafn, amen, Af 
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huga hreinum; forba mér, gud, vid glæpa 
Íafn, geym mína fál frá meinum; fvo víl 
eg fatt með trú, ſyngja þér, minn Jesü, 

Sanctus og farnar príð, í fællri parabíð, 
amen, lof drottni einum. 

Zuggan í Erofsi og mótgángi. 

Lagid: Nattüran oll og edli manns. 

bu, friftin fála, þjáb og mæbb, þreytt 
Undir kroſsins byrbi, vanmegnaft efti, vert 

oͤhredd, vilji drottins þó yrdiz þrej, þol 
og lid, bið, vona' og Þín, bolid fær góban 
enda, þá neyb er hæft, herrann er næft, 

bann mun þér fognud fenba. 
2: Þú líður kroſs vg kveinar hátt, kvid— 

í ir mdáífe við bauba, holdsins vanti er þetta 

rátt, þegar þab kennir nauda; heldur atid 

vid andann ſtrid, allir megum þad jätaz 

ſtyrk muntu þá þurfa ab fá, ef þab al 
undan láta. . 

ð. Þannig. lætur oſs brotinn býr, beya 
frú beſsum heimi, fagurlega fitt fól tilbýr, 
fallvoltum aud ſpo gleymi, hirtir mjog bægt, 

bér med fær lægt, þina taktivargja Fl 
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grætir um ſtund, gleður þó lund, gud þannig 

fínna barna. 
4. Þú fér, ab moͤdirin mildigjarn, mjük— 

lát vid fítt afkvemi, agar þó vpt fín elffur 
born, et ſvo í ſtada kemi; eptir hirting, 

aubmýftar ſling, ab þér þýðlega vefur, af⸗ 
purkar Elár, oll þeirra tár, äſtarkoſs marg“ 

- art gefur. 
5. Mt eins fer bryttinn ab við oſs, ord 

bans ljóft þar um hljoda, birting áleggur, 
hryggd sg kroſs, þann vill oſs allt þið göda; 
í botmúng mitt, mildir ged ſitt, miffunar 
fadirinn blidur, elffar þá bezt, bann agar 
meſt, er þeim naſt, ſem pyngſt líður. 

6. Heyr hvad Esajas hermir ljöſt, þeir 
logum. fylltur anda: en þó fäſt megi móður 
brjoͤſt, miffunarlanft til banda, afkvami fín, 

ſpo ei beſs pin, elſtu bauft hjartað kenndi, 
aldrei ſtal þér, þó gleymt af mér, þitt nafn 

í minni er bendi. - 

7. Gat ab, hversu guds bornin blid, 
báru finn frofs og. lidu, hlutu ab pola 
ſtundlegt ſtrid, ſtodugt í trúnni bidu; Job, 

Möiſes, vér minnumſt beſs, mjog pjädir 
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leingi goru, Davíð vg fann, fá drottins 
Mann, bjúpin hryggdanna ftórn. 

8. Hoer var meir virt en Mariá, moͤd⸗ 
it Qegú vors herra, blaut þó Frojöfeftan 
ſon fínn fjá, fár hans ei felk ad þerra; 
harma fverb beitt, réb hjartad heitt, hennar. 
þá fundur grafaz drottni meſt fær jú milda 

Mær, mun þó víft verið hafa. 

9. Sá, gud vildi finn ſon til ſanns, 
ſpoddan með ffarti próba, það mun þér, 
blidri brüdur hang, bet allra fegurſt hlida; 

hvad loflegt er í heimi her, honum ſamlikj⸗ 

aſt mega, og Seðú hjá, himninum á, beint 
von farfæla eiga. if 
- 10. Kann {fe ab þar um fvartir þú, 
kenni' eg sel holdid veifa, þér virbift ſem 
Þín von og trú, vilji hvarfla og ffeifa; þrátt 
ſtendur naumt, polgedid aumt, þjáning ef 
leingi dvelur; bænin er kold, misgjord marg 

fold, mjog ſvoddan hjartad kvelur. 
11. Ei er trúir bitt eigid verk, en þótt 

hün veikleg ſtandi, né polinmedi í þrautum 
ſterk, had gefur belgur andi, hvad bat 
upptok, þann gaf vg jok, biálfalega fram 
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fvæmir, vanmegnun þá, ſem er þar á, aldrei 

hans náb forbæmir. 
12. Bænin ef virbift vei og fyri, bare 

aftu þó ab tregaft, fyrir augum brottinð 

vel er birds vor Seðús fagurlegaft, þýbir 
þad allt, þér fýnift falt, ef hún ſter hans. 
nafni, offur þab best, á ſer bann meft, ei“ 

trúi eg guð því hafni. * 
13. Längt þó fínnift ab líba þér, lítil 

ſtund má þó beita, Óenbanleg fú eilífð ex, 
oſs þar mun drottinn veita, unadſemd þá, 
fent albrei má, upp hugga mannlegt bjarta, 

„lífum með fró, frið, fælu sg ró, fagrir þet 
Tjósib Þjarta. 

14. Hygg ab, því barni meft er mjükt, 
móður bjartad ágæta, vanmegna, fem þúrt 
fér og fjúft, fýnir því hjúfrun meta; einð 

“er guds hond, átgrábri ond, æ er þann nú“ 

lægaftur, áftrífur best, ug blíður meft, vid 
born fín veif trúfaftur. 
15. Brakadan reir ei brýtur bann, blæs 

ei út hor rjúfanba, glataban ſaud meb flýtt 
fann, frävilltum lét ei granda; á herðum 

ſar þeimleibið ber, þver má oſs þaban bragð 
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veika fál best, bevarar meft, bæbi nætur 28 

Daga. 
16. J Jesü — í íb og bíð, brüdgum⸗ 

inn fullfnart Femur, bang er áfýnbín hýr vg 

blid, hvad viltu girnaft fremur? þín þarna 
tár, oll þerrar Hár, pyd Drottins hondin 
færa, bér vid þig {falt hugga Sr heil⸗ 

nieemt er ſlikt að læra. 
17. Gudi fé lof, fem glada von, gaf oſs 

Í raunum vondum, lét þann fínn ljúfa likn⸗ 

at fun, leyga? oſs af daudans böndum; hans 
andinn Fær, er ætíð nær, ollum, fem þjáns 

Íng líba, sér ffulum því, þreyngingum í, 

breja, sona vq bida. 

18. Af er þá ftabin oll vor ſorg, ingiſt⸗ 
ar horfin mada, i himnarikis helgri borg, 
hvar einglar drottins ræba, og fýngja jætt, 

VSanctus ágætt, ſegjandi“ af hjartað amen, 

lof, heidur, pris, fæmb, fómi víð, jé drottni' 
um eilifd framinn. Tala a 

Andvarpan kriſtilegrar kirkju. 

Lagid: Gazkurikaſti græbari minn. 

Ef pü ſpyr ab: því kriſtnin Hár, kveinar 



118 

baglega? og fellir tár, anbvarpar opt og ſtyn⸗ 
ur? þú {falt vita, hün þróaft leynt, pykir 
brúbguminn koma feint, hennar hjartfæri 
vinur; brejir, ſegir: Jesu Kriſti, kom fet 

fyrſt, ſvo kvolum linni, endurner mig ä 
elſtu binni. 

2. Hún bidur opt med hryggd vg þrái 
hjartans brüdgumi, lát þig fjá, á drottinn, 

dyvel ei leingi, fætafti Seðú, minnftu mín, mer 
-þyfir lángt ad bíba þin, næfta því neydin 
þrengir; eini, hreini, elſthuginn færi, font 

hér nær, eg falla? af mæti, lát þú mig odl⸗ 
aſt þín äſtar gæi. 

3. O guð gæfi, eg ætt? um fínn, upp 
til þín foma, Jesuͤ minn, ab ſidan ffiljum 

"eigi, bjartab mitt taf þú til þín fyrft, trú 
og näd fvo mér ávartifi, ab eg hér þolgóð 
þrejis beitir, veitir, herrann merfur, hreinn 
og ſterkur, heilagan anda, fá mig huggar Í 

haſta og vanda. 
4. Sem hjorturinn þá bann þyrftur et, 

þreyttur til vatnsins flýtir þér, fos honum 
fsalað yrbi, ſvo lángar oſs hér úr heimsins 

þín, herra minn Sesú, upp til þín, kramda 
Ái 
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af kroſsins byrdiz gradtu, bættu, ängrid 
ſtrida, kvol vg kvida kriſtni þinnar, leid hana 
heim til hvildar ſinnar. 

5. O Sefú, merk: þín ängrud hjord, 
andvarpar, ſtynur þúngt á jord, ſtodd nú í 
färi ſterſta; hjálpa þú henni, herra trür, 
häſka ollnm og vanda úr, hün er harm⸗ 
Þrúngin næfta; leingiſt, þreyngift, við óvin 

trylldan, ofsa fylldan, ætíð ſtridir lát Sana, 5 
Drottinn, fígra um ſidir. 

6. Sejú, míg língar eptir þér, atib, 
hvernig, fem geingur bér, fom til min, Sejú 

færi; meban mér ond í brjóftt býr, bið eg 
þú tomir, Sejú býr, þér vil eg vera narriz 

ſertu, vertu, Jeſüs bæftur hjú mér næft= 
ur í hvers kyns pínu, ſtyl þú mér jafnan 

i ſtjoli þínu. 

| Um guds adſtod í Erofsinunn. 

Lagid: Ovinnanleg borg er vor gud. 

Eg vceuti, drottinn, eptir þér, í minni 
hormüng laäͤngri, og bid til peſs þú bjargs 

ar mér, af beiffu hugarins ángri, er ſtrid⸗ 

ir á mig faſt, og — bag margfaldaſt, 
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kroſsinn mig kremur hart, fkom þú, — — 
adu ſnart, fov linni fríðu ſträngri. 

2. Veit eg þú, drottinn manſt til — 

Þá mótgúrgs tíminn ſtendur, feginn í allri 
freiftni og pin, fel eg mig þér á hendur, 
nafu mitt vel þeffir þú, beſs em eg fulle 
sij nú, það er og ffrifad ínn, í handar⸗ 

loͤfann binn, fígur er mér því fendur. — 

3. Minn andi, drottinn, í þér gledſt, 
"til ords þing jafnan leita, af huggun mjúfrí 

fálin ſedſt, ſaunleiksins forirheita: komid 
kroſsbjädir her (Kriſtur ſjcilfur ſvo tér), 
alla eg ydur meſt, enburnæra vil þr er⸗ 

viði er má breyta. | 

Á. Endurlauſnarinn allra trür, — 
hvers lækning fundu, beſsum mig leidi braut⸗ 
um úr, á þægri hjälpar ſtundu, þó holdinu 

bpyki baͤngt, pjäningar okid ſträngt, ſamt 
vertu, fál mín hrauſt, fet á drottinn pitt 

trauſt, hans mildiverkin mundu. 

5. Lifir minn gud, ſem líf mér gaf, uf 
mitt er í hans valdi, lifs⸗kvolum ſpipti ff , 
af, lifsbjorg minni vidhaldi, lifandi; lifsins 

gud, lif mitt frelsa af naud, lifs {vo #8 
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li her, ab líf eilíft medur þér, fái eg um 
ar aldir. 

vð ÞatBargjörð fyrir apturfeingna beilsu. 

- fvebin 1663). 

Wagid: Jesü Kriſti, Þig falla? eg á. 

Seg þú lof brottni, fál mín, nú, fætt meb 
hjartans fognudi, daglega jafnan bakka þú, 
binum lifandi gudi, hver þér lif, krapt og 
heilsu gaf, hjälp, näd og miſkun veitti, nær 

hjäning þreytti, Teyfti Þig: ollu  ángri af, 
mb þinni í farjæld breytti. 

2. Eg var hladinn með hryggd og frð, 
holdid mjog fóttin pindi, hond Drottins 

lagdiſt þart mig á, birting mjog þúnga í 
ſhndiz hverja ſtund daudans son því var, 
veiktiſt lífs megnit þjába, vg naut ef näda, 
Aldeilis dugdi efti par, abftoð mannlegra tába. 

3. Þá eg lá fvo í hálfa hér, með harm⸗ 
Mælum fóttarínnar, gættir þú, Seðí minn, 

| ad mér, miffunar naut eg þinnar, houd þín. 

ið bejsui ug hlifd ötreg, hættar freiftingar 
ti, ug vel mér vægbi, ſoo nädar umfjórt 

| aſtüdleg, árásum djofuls bægbi. i! 

— 
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á. Miffunar Þjarta-þelið þitt, þá í brjöſt 
um mig fennbi, graddir allt ſöttarmeinid 
mítt, meb þínni laknishendi, heilbrigdi gafſt 

og brauftleif mér, úr hættu daudans leyſtir, 
og vel víð reiſtir; þæll og heppinn ab ſonnu 

er, fá Þínni gæti treyftir. 
ð. Mikil er náð og miſtun þín, mini 

Segí bjartafæri, þú virtift few að minnaſt 
mín, þé maflegur þejð ei væri. Lofud veri 
þín. lífnin göd, lofad fé ord þítt mæta, ſem 

bol fann bæta, lofi bimnar og heimsins 

þjóð, belgafta nafn þitt jæta. 
6. Nüu ſtal eg hedan af ſerhvert ſinn, 

med jál, bug, rauſt og munni, lifgjafara og 
læknir minn, lofa af hjartans gruni; bleſs⸗ 

ud veri þín bleſsud hond, bleſsud fé bin 
adhjúfran, vid mig ſärſjükan, hirtingar 

ſtraffsins hardan vond, hefir þú gjort mér 
mjukan. 

7. Qeiti eg nú, drottinn, þér á mób 
med hjálp og adſtod þinni, af bjartar“ 
grunni gjöra bót, "á gleymffu" og þjóð“ 
minni, „ollu framar ad þjóna þér, og þið“ 
um vilja" ab gégna, þab meft eg megi í 

J 
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defdu bar krapt vg mátt til Sig miſtunar 
Þinnar vegna. ; 

8. Geym mig frá ollum slayafta goͤdi 
Öeðú, minn herra, ſpo ei til reidi reiti þig, 

NÉ rati annad verra; virztu mér jafnar 

vernd og blíf, vægd vg linkind ab fýna, 
Mær. forgir pína, eind þá ſeinaſt mitt enbar 

lif, annaſtu fálu mina. 

Um guds vardveizlu og forfjón. 

Lagið: Eins og fitt barn. 

Herra Jesü, min hlifd ert þú, þó heimur“ 

inn yilji sei láta, einfa von min, er „ll 
til. þín, þú þolbir pín, þér vil eg hlydni játa. 

2. Afhaldid heims og audlegd ſeims, albrei 
Mér látið. hefir, til frids þó er, minn gud, 
Í þér, eg uni hér, vid það, fem þú mér gefur. — 

3. Lif mitt og ond þér ljúft á hond 
legg eg nú, fadirinn blidi, Þín hjálpin trú 

- Mér hlifi nú, Herra Seðú, hormüng $ð á 
Mig ſtridi. 
Á, Lukkan mín oll á lábi ſnjoll, leifur 

i valdi þínu, hvad vilji er þinn, um haginn 
Minn, í hvert eitt finn, hjartanu gedjaſt minu. 
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5 Gazkan þin viſt mér gleymir ſizt, glad⸗ 
ur því vil eg breja, bidlundar bid, eg býft þá 
víð, bleſsun og frið begt muntu yfir mér fegj: 

6. Rifdömsins hér ei éffa mér, orbirgd 

ei lát mig pína, mitt daglegt braud mér gef 
þú, gud, en anbar auð, aldrei láttu mig tyna. 
7. Jeslis með bát, Vesís meb ná, Jesüs 

í líf? vg banda, Sesús mín hlif, Jesuͤs mítt 
líf, við Seðúm eg blif, Jesüs er bótin nauda. 

8. Mir fúl við þig mun halta fin, morð 

þó að fyndin færi, þítt bleſsad blóð er borgun 
góð, þab bætir móð, brótir minn, gud áftfæri: 

9. Verold, verold, þitt vols og vald, vel 
máttu odrum léna, afjegt eg þér ab unna 

hér, hef heitin mér, hæftum gudi ab þéna. 

10. Ráð mér, gud minn, Á jörð um ſinn, 

ollum fvo loftun hafni, unn mér þíns lids og 

áftar ſids, þá er eg til frids í Jesú Kriſti nafni 

Þaftlætis = og bænar = vers. 

Lagid: Heyrdu, fabir, hátt eg. falla, 

Hæfta lof af hjartans grunni, hér ſyng eg 
með rauſt og munni, Seðí Þeim mér atid 
unni, og adſtod veitti á barnbóma tíð. 
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2. Alla tíma að mér gætti, effert ſpo 
Mig ffaba mætti, oll min Jesüs líður 
bætti, barndoͤms hót á: æffutid. 
3. Líf? eg enn og lof þér fegi, lauſnari 

Minn, á nótt og begi, näkvem Jesü náb 
ſig hneigi, nú til mín á aldurs tid. 

Á. Likamans burbir þegar þrjóta, þinnar 
Mil eg gætu njóta, láttu mig, Seðú, 

brejsing hljóta, ef. bjara ffal eg á elli tid. 
5. Góbvilb, tryggd og orð þitt eina, allra 

ſe mín bótin meina, ſtyrki mig Seðú, hond 
þín þreina, á hverri og einni 'mótgángs tid. 

6. Räd nú huga, bjarta" vg fínni, holdi 
líta? ug jálu minni, ab eg, es, elſtu þinni, 

Íyrir einga fleppi gleditid. 

7. I ráð heims mig eingin villi, andi 
guds mitt gedid ftilli, Jesuͤ, þinni haldi? 

eg hylli, hedan af alla lifsins tid. 
8. Minnſt á mig í miſkun þinni, þá mál 

er komid ab herviſt linni, fjá til, Jesü, fælu 
finni, ſälin mín á daudans tíb. 

9. Vef upp hold af fvejni fínum, fen 
þú lofar í orbum þínum, vægi, Seðú, mál 

„mt mínum, miſkun þín á doömsins tid. 
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"10. Reifnabu mig, fyrir blób þitt blida, 
bleſsadan mebal þinna lýba, leyf mér, Jesu, 
ab lega þér fríða, lofgjord um eilífa tíb. 

Satmeagtátur þefa mótlætta og af guði 

; buggaba. 

Lagid: Hvab ffal oſs ángra? í heimi hér, 

Á einum guði er allt mitt trauſt, eingu 
ſtkal eg því fvíba, ängurs míns bjarta efa“ 
lauſt, áfér hans milbin blíða; em þó horm⸗ 

úngar efnin vond, á mig frekt gjar? ad 
leita, almáttug drottins hægri hent, hün 
fann því ollu' ab breyta. 

2. Innra mín þála ángur ber, optlega 
má þad finna, koidandi þúngúm hefndum 

bér, til þverra? eg gjordi vinna, ſamvizkan 
bræbift ſynda grand, forgir því hugann 

mæba, almáttug drottins hægri hond, hün 
fann þab best ab græba. 

3. Rra er hold af harmi þjád, hardlega 

kroſsinn þregngir, þolinmæbinnar þverrar 

báb, þefs meir, ſem tímann leingir, hvergi 

„má fäſt um log né lond, læfning vid eymbar 

| 
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villa, nema míns drottins hægri bond, huͤn 
fann allt bol ab ftilla. 

á. Málega er þú eingin tíð, ad mér et 
furlun færi, ytra barátta, ínnra ſtrid, ond 
og likama færirs hver fann vid ſliku reiða 

rond? rädlauſt er holdid veifa, láti þó brott: 
ins hægri hond, hjartad mitt albrei ffeifa. 

5. Mannanna ſtod vg ſtyrkur bregdſt, 
ſtofnar bad opt til nauda, gfin med ſorgum 
Á fram dregſt, endar loksins med banda, þá í 

bljóta ffiljaft hold og ond, vg herviſt lifs— 
ins dvina; almättug drottins hægri hond, 

hün geymi ſaͤlu mina. 

6. J minum gud eg huggun hef, hverju, 

ſem odru fætir, mig á bans vald og vilja | 
gef, veit eg það. þann min gætir, þó fynba, - 
Eymba' og forgar bond, ſärt vilji hjartað 
meida, almáttug drottins hjálpar hond, þúst 
Mun þan af mér greiba. 

7. Trür er minn guð, fem treyfti" eg á, 
trúr er Jesuis minn Werra, hans blejðub 

Íotfjón best mun fjá, nær bol vg eymb mit 

ſtal Bjarta, fem bylgjur hafs víð fjáfar ſtrond, 
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fín tafmort ei forláta, eing ffamtar drottins 
hægri bond, hverri Ísrg tíb og máta. 

8. Vil eg nú gjarnan sera til frids, vil 
eg því engu kvida, vil eg af drottni vænta 
lið, vil eg ſoo þrej? og bíbas minn þerrð 
Seðús meinin vond, nýfir og allan trega, þang 

almáttuga hjälparhond, hjálpi mér eiliflega 

Sálmur til Jesú Krifts. 

fagið: Heyrdu, fabir, þátt eg falla. 

Sn Heilagur andi guds mins goͤda, gefi ſpo 

mina túngu froͤda, hún kunni þér til lofs 
ad ljóba, liknſamaſti Jesü minn. 
2. Eptir þér mig láttu lánga, á lífðinð 
vegi fenn mér gánga, vð eg megi þann fogn⸗ 

Suð fánga, ab fylgja þér eptir, Jesu minn. 
3. Þú ert vor vegur í himna hæbir, helg⸗ 

eft oſs þitt ordid fræbir, gloggt vid oſs Í 
ritning ræbir, rädhollaſti Jesuͤ minn. 

4. Lifandi vatns hinn bezti brunnur, 

brautin lifs og ſannleiks munnur, af ſſälfs 
þíns ordi ár mér unnur, ſignadur herra 

Sesú minn. * 

5. Gud ertu gudi ſonuum, gefinn til 
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Ínufnar tegundum monnum, baglega þína 
dyggd vér konnum, däſamaſti Sesú minn. 

6. Ljos ertu? af ljóði ffæru, í ljóði þínu 
jog frábæru, ljóðið. fjáum vér lifs meb 
tu, lofadur fértu Seðú minn. 

7. Sä, fem ab Þér trúir og treðfti, 

tryggdin nýr, fem lydi leyftit, með þínum 
anda þann hugbreyftir, þýður og blíður 
Jesu minn. 

8. Gú hinn fami, þó fofni úr Bók 
ſeriſt ei af fvalafeimi, jál hans trú eg fjálfs 

ur geymi, fignabur þerra Segið minn. - 

9. Over þan lifir í trúnni trauftur, titt 

t góbum verfum þranftur, þann mun byggja . 

himnaklauſtur, hjá þér fjálfum, Sest minn. 
10. Gætleif ber af ſykri ollu, þitt fignað 

nafn á þvert vér föllum, eilífa vift í himna 
böllum, hefir uͤtvegad Seðúð minn. 

11. Fyrirgef þú mér loſtu leiða, lífa vil 

eg þig feginn beiba, lífðing braut mér gjörðu 
Greida, græbari blíður Jesu mínn. 

12. Þefðu veit eg þú munt játa, og þab 

ei mér á móti láta, af því gjorir fíg ond 

min käta, á þér fjálfum, Seðú a 
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13. Allt er eind og eg þíg fjái, einvalbó 
herrann krapta hái, meb trúar hond eg til 
þín nái, tignar býrftur Seðú minn. 

14. Þú gefur mér þitt fafleysi, þá eg ſtal 
frá veraldar þreysi, beint eg minn þá búftab 

tetði, hjá byggbum þínum Jesü minn. 

15. Pínu réttlæti þú mig flæðir, þar með 
alla meinſemd græðir, Dags mig effti bómur 
ei þræðir, buga munt þá mér Sesú minn. 

16." Huggunar ſtyrk ſins heilaga anda, 
herrann gefi mér lýðs og landa, fvð eg Funni 
ſtrida og ftanda, ſtodugur jafnan Jesü minte 

17. Dýrð þé gudi Drottni mínum, dyrſt⸗ 

um fodur á himnum fínum, með eingetnum 

fyni fínum, fem ert herra Jesü minn. 

„18. Banheyr þú mig blíður og ſatur, 
bænbeyr þú mig, gub ágætur, bænbeyr þú 

"þitt barn, fem grætur, banheyr þú mig 

Segú „minn, 
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djórdi flokkur 

inniheldur 

félma um domsdag og Be iftltega 

burtfor. 

Um mannsins fallvalta lif og þann ſid⸗ 

aſta dag. 

Lagid: Oldungar Juͤda annars bags. 

Gef eg mig allan á guds míns näd, geymi 
bann allt mitt efni sg räd, hvad helzt fen 

kemur hondum, ab í hverjum ſtad, hans 
miſtun veri befalad. 

2. Minna lifdaga færð vg ſtund, aur 
Í guds mins fodur bond, nær ſem bann 

Will þá vil eg ftrar, vera til taks, gladur 
bíða beſs góna bagð. 

3. Af því eg veit og eflauſt finn, endur⸗ 
— 2 lifir minn, þab er mín trú: bans: 

bleſsad blób, fé borgun gób, — mig hreins⸗ 
ar af ſynda mób. 

á. En þó ab lágt mitt uͤdna hold, liggi, 
füni og verdi' ab mold, ſamt finnur ekki 
ſälin deyd, né ſorgar leid, því „Á er fri 
frä allri — 

9* 
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5. A, hyoad er þetta auma. Hf? ängiſt, 
barnfvæli, neyd og kif, þá þab er bezt vg 

blómgaft glæft, er bolid næft, bráblega fem 

ur forgin ftærft. “ 
6. Hvað er mann, nema mold og jörð, 

maktarlaus, bofin, þurr vg hord? í heim⸗ 
inn fæbift þíngab ber, þver belst bann F 

hefir effert í burt med ſer. 
7. Hann fann ab vera? hrauſtur í bag, 

heill og vel fær með glebiplag, en á mörg“ 

un fjúfur vg fár (vo til það gár), mäſte 
lifa framlíbinn nár. 43 

8. Allt eins og blómftrið gult og grænt, 

glansandi ſtendur fagurt og vænt, á auga⸗ 

bragdi er ordid þurt, einga ber kurt, fellur, 
vifnar og fýfur burt. 

9. Med þeim ffilmála mabur hver, af 
móburlifi fæbbur er: þann ſtal burtdeya 

hedan viſt, þá varir físt, ſall er fá, ſem 
þar vel víð. býft. 

10. Poi velur Adams fynda feft, ſidan 
beſs allir guldu frekt, um álfur heims finnſt 

„etfi neinn, já, aldrei einn, fem af berni 

fann fegjaft hreinn. 
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11. Þar ftobar hvorki göz né gjalb, gefa 
ugt ætterni, hefd né. valb; fljótt ſtal þver 

einn með folvan krans, í daudans dans, 
dvelja má ei við fallið hans. 

12. Þá er likaminn falur og fár, fegurdin 
oll í burtu gár, líggur ſvo í ſaurugum leir, 
bann féft ei meir, fálin um eilífð aldrei beyr. 
13. Qún ffilft víð holdid hér til ſanns, 
hreysid afleggur lífamans, óbaubleg þángs 

ad allfljótt fer, fem ájett er; um það J 
ollum beinkja ber. 

14, Hver, fem guds ord og þerrantð ná, 
hefir. um lifsins tíð forſmeid, og ſvo beyr 
burt idrunarlauſt, fyrir utan trauft, bang 

ſäl fær eilifa harmarauſt. 
15. X, veſol er fú auma fál, útrefin 

ſtrax í vitis bál, dopur þar bíba. doͤmsins 

Má, forbæmbum þjás godi Sesú, mig geym 
þar frá. 

16. Gver, fent guds ord elffabi nú, á 
Jesüm felur fulla trú, ſälin hang eingu 
kvida fann, kvittnd vid bann, hún er inn⸗ 
leidd i himnarann. 
17. Augliti guds fær ætíð fjá, eingin 



134 

barmfvæli minnaft á, bíður bómóbags Í 
dyrri viſt, er albrei tvift; þad gefi bjó guð 

fyrir Seðúm rift. 

18. Bið bájúnunnar hvellan hljóm, heims 

þjóp kemur ftrar fyrir bóm, rädsmennſtu 
ſinnar reifning þá, hver þalba á, fvo allir 
megi þar upp á fjá. 

19. Upp úr grofunum allir ſenn, illir 

og goͤdir ríða menn, þar kemur viſt þver 

fál til ſanns, beſs ſama manns, líður aptur 

til likamans. 
20. Sovo ſem einn hirdir ſaudi' vg kid, 

ſundurgreinir á hverja hlid, ogudlegir, ſen 
allir fjá, með eymd vg þrá, til vinſtri hand⸗ 
ár verða þá. 

21, Mángláta ſtodar ei vél né vorn, 
vizkan logklökra {lægdargjorn, þá hefir eft 
ert afl né maft, einginn fær ſagt, eitt ord 

á mót eba framlagt. 
22. Omogulegt er ad flýa frá, fræfleif“ 

ur einginn gilbir þá, vitni fafanna fannar 

gloggt, á ſerhvern ſnoggt; Hvar mun þá 

ſtanda hjartad klokkt? 
23, Allar ſkepnur med einni rauſt, äklaga 
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ſekan sægbarlauft, ſamvizkan fjálf -fvarar til 

bratt (þab er þó fatt), fyrir þújund vitni 
hún geingur glatt. 

24. Oll verkin þar med ógublig, opin— 

berlega fýna ſig, hroöͤpandi fjálf ſer hefnde 
ár laun og heljarraun, eilíft þab gildir 
Esalanna Fann. 

25. Atkvaedi bómarans aptur á mót, and⸗ 

ſporin gefur þejði fljót: vikid frá mér ille 
gjordamenn, allir í ſenn, eg fannaft ei vid % 
ydur enn. 

26. Ber, fem ab vonum Seðúm á, vera 

um til hægri handar þá, reiknings þú ſtuld⸗ 
in ſtodiſt þar, ei ſtadar par, af þut búr 

„ Áður útflétt var. 

27. þad fæta Seðú ſidu Blóð, fem af 
bans helgu. berjum ſtöd, allan vorn reikn— 

ing af heir mäd, fyrir elſtu og däd, fa 
hlutum' sér fyrir herrans náb. 

28. Raͤnglega hef eg hondlad margt, 
holdsins fylgjandi vondri art, upp til döms⸗ 

ins mér ei er fært, enn ſidur vært, nema 

fyrir Segú nafnid fært. 
29, Pad er vor allra huggan hér, hjart⸗ 
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að þá kvidinn ſynda fer, fá, fem bænir 
— bann bó á kroſs, gaf gjald fyrir víð, það 

var hans blejðabur benjafsjs. 
30. O maður, mábur, hygg ab ér, 

Hugga þig um, mebán tíminn er, nú er þér 
bodin 'mnábín. fært, guds elſtan glæft, Í 
þejsu lífi lífn fú næft. 

öl. Dyr lífs þér ſtanda vpnar enn, ab 
því ífylbir þú gæta fenn, át ftendur breidd⸗ 

ur faðmur þús, fríður Seðús, hann býbur 

þér í þetta hús. 

32. Ef þú aftar meir aud óg ſeim, ad 

hylliſt benna vonda heim, og gegnir ekki 
guds þíns rautt, né gefur EN uͤtrelinn 
verdur efalauſt. 
3. Mír Serúfalem Sesúð grét, jafnan 

áminning begra lét; þeir vildu efti ad því 
gá, fyrir illſtu' ug þrá, þúngar hefndir því 
hlutuꝰ að fá. 

34. En ef þú idraſt efalauſt, á Sesúm - 

- felur von og tranft, þá er hans, náb þí 
vernd vg hlif, hjálp, heill og líf, fuð aldrei 
fennir kvalanna kif. 

35. Af augum þínum oll þín tár, äſtrik 
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bans þerrar hondin klaͤr, hjartans fognud 
heilogum hjá, himninum á, endalauſt muntu * 

Eiga ab fá. 
36. Gledjumſt hér við oll guds born trú, 

ód og fullvifð er huggan fú, heim von er 

Íæt, þó þér fé falt, í hryggdum ef eilift 
er lif oſs oͤfallvalt. 

37. Gud unni oſs ab idraſt þér, á med⸗ 

an nábartíminn er, Drottinn, gef þæga bauba 

tíð, frið, fyrr vg ſid, eilift lif med uͤtvold⸗ 
um lIlyd. 

Bæn um kriſtilega burtfor. 

Lagid: O fadir minn, eg Þrællinn þinn. 

O, nábar nægð, nægft heill og frægt, nagſt 
elſtan Jesü Kriſti, nagſt nábar lind, nægt 
bót vin fynd, nægfti huggarinn bezti, nægft. 

“ bann líf er, nægftan frapt ber, nægfta hjálp 

vill oſs fenba. Jesu guds ſon, gjörðu þá 
Bón: gef mér farſalan enda. 

2. Eg veit, ab mér, fem odrum hér, er 
älvordud ſtund ad beya, eg bid, gub þig, 
oͤ guð, lát mig, gött ſtrid bér — heya, 
vel ſtiljaſt vid, og fara? í frid, fá {oo i 
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býrð að lenda. Jesu guds fun, gjordu þá 

bór: gef mér farfælan enda. 
3. Veikleika mínn vg óftyrfinn, af kann 

Jesüs ab tafa, all bröt og breft, bol holds⸗ 
"ing meft, bætir og græðir lika; en mér, þá 

dey, þad efa? eg ei, eilíft vill frelsi þenba. 

Sesú guds ſon, gjörðu þá bón: gef mér 
farjælan enda. ; 
4. Gála mín Fær, kroſs hvern, fem fær, 

krapt binn lát effi buga, fú temur tid, þol 
inmoͤd þýb, þú fær vel glaban huga, þó hér 
í hein með þýngflum þeim, þér vilji drott⸗ 
inn benba. Seðú guds ſon, gjörðu þá bön: 

gef mér farfælan enba. 
5. Gúrbebinn blítt meb tárum titt, trúr 

fafti gub hinn fanni, anblátib fætt með gledi 

gætt; gef þú mér veikum manni, láttu mig 
„þá leidaſt vel frá, ljótt effert kunna' að 

benda. Seðú guds fn, gjorðu þá bónt 
„gef mér farjælan enda. 

6. Þú, mildi gub, þrenning bleſsud, það 
lífið, fem eg unni, fé þér lof, býrð, brottinn 
minn, {fýrb, bjúpum af hjartans grunni. 

A daudaſtund, í býrbar hond drottins fel 
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eg minn anda. Heðú guds jon, fj þá 

boͤn: gef mér farjælan enba. 

timþeinEing daudans 

Meb fínu Tag. 

Oh, sh, hver vill mig verja, valbi baubans 
fyrer, þá bann á líf vill herja, hver vill líða 
finna mér? Ég fínn, opt fínn, veikleika 
mifinn minn, holdid vid belju fvíbir, þræða - 

it þær forgar. tidir, ómilban óvin þann, efi 
þó fordaſt Fann. 

2. Hverja ſtund þonum móti, hleypur þó 
lífi manns, búin meb bana fpjóti, bidur 
því grimmdin bang, nær fer, næmt þér nú 
og hvad meira er, beimili hjá þér Vefir, 
hvort vafir eba fefur, — ávalt þig, ei 
Íætur merkja ſig. 
3. Brá því ab fyrſt þú fæbift, fylgir. 

bann jafnan þér, og um í leyndum ladiſt, 
lond vg fjó hvar þú ferz hans ar, alſnor, 
tur líf og fjör, á fterfum boga ſtendur 

ſtreingur til hæfis bendur, óvart afgeinginn 
finnſt, opt þegar varir minnft. 

Á, Jafn⸗grimmur eins vid alla, er þann 
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"d Hverri tíð, born, gamla, konur vg farla, 
koͤnga og auman lýb, hvern þann, helzt fann, 
hedan burt hrifsar þann, bæbi lærða og leifa, 

lifa hrauſta, fem veifa, einginn umflúið fær, 

ollum. þeim niburflær. 
5. Hjærlægt þó flya vilbir, fær ekli hjálp 

ab það, bann kemur þvab fem gildir, hittir 
Þig í þeim ftad; allt trauft, er lauft, inn 
um hvern múr hann brauzt, góð ord vg 

gijof et hirdir, gull og filfur minnſt virbir,. 
ein líggur ollum leið, í gegnum fáran deyd. 

6. Allan fridleik afmynbar, úr dregur 
bloͤdid rautt, augnanna fjón vg Elínbar, yfir“ 

bragd gjorir ſnautt; heyrn fýr, frá flýr, 
fegurð í folnun fnýr, ER burt úr bryjoſti 

- tur, bæti mál vg vit þrótur, er líf fyrir # 

utan tof, uͤtborid falt í graf. 
7. Ég veit þab víft um ſidir, vitja mun 
banbinn. mín, lífið. freft fyrirfvíbir, fær þar 
af forg og pin, bugbeigt, hold veift, heims⸗ 
ing til mjog er hneigt, þvert á. mót vorum 

vilja, víð hljótum þó að filja, grafin of⸗ 
býður ofð, ei er þab léttur kroſs. 

8. út allan bein eg ætti, aub og malt | 
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ſerhoers lands, hjálpa bad mér ci mætti, 
móti valdi daudans; hvad má holds þá 

barmur og kvidi ná? því ſtal af þvírab 
Þregtaft, fem þó fann ei umbreytaft? pad 

er eitt fínn áfett, þvo mun þó: ftanba rétt. 
9. Fyrſt etfert fínnft á jordu, frelsi né 

hjálpar-rád, mót kvida' og heli hordu, him— 
neſka bið eg náð, um lið og frid, eg þá 
ſtal féíljaft víð, daudans ótta burtdrifi, dä— 

ſamlega mér hlifi, aſhnd hans oͤgnarlig, 

aldrei ſpo ſtelfi mig, 
10. Jesuͤs ſaächerra heitir, hele pin fétf 

„fit makt, þann ſigur fínum veitir, ſonn trú 
Þar hefir á vaft, bans þér andi er, aflausn 
Daglega tér, í hans fognud' og friði, fáum 

med eingla liti, holdlegri frá, him⸗ 

neſku ná. 
11. J gudi því glaður bega, og glaður 

lifa vil, ási þreja, þeirrar heims 

ferdar til, hér gá beim frá, herrans fame 

viſtum má; því banbann Jesüs deyddi, 
banbans beifflei" og eyddi, er ſoo daudans 
adfor, eilifs lífs réttu kjor. 

12. Eg flý af hryggum bug, herra Jesu, 
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til þín, óttinn vill yfirbuga, auma ſamvizku 
mín, vanmátt þann brátt þú veigt og holds⸗ 
ins þátt, andann lausn ljúfa gtrnir, lífame - 

inn móti ſpyrnir, það er eitt þúnglegt ſtrid, 
Finnar eg hjálpar bið. 
„18. Af moͤdurlifi mig leibbir, lifandi, Jesü 
mín, goͤdan veg ſidan greidbir, guds barna' 

i ſelſtapinn, og mér æ bér, í ollu hjuͤkrader, 
lát þér mí ekki létbaft, - líf mitt og jál til⸗ 
veiða, heimi og þoldi frá, himneſtri vift ab ná: 

14: Mig dirfir móti dauda, daudi þin, 

Jesü fær, grimmd hans þú gjordir fnandá, 
gledi mér ſvoddan fær, vald trauſt held 

þraut, beptir og ſundurbrauzt, oll fjötur 
, Áyinanna, oſs veittir frelsun fanna, þar af 
feingum sér frib, feginn því ſtilſt eg vib, 

15. Mitt hjarta? í bjarta þinn, hoilaſt 
lát, bottinn minn, eins þitt foo aptur minu, 

„ innfigla ſerhvert finn; ſon þinn fé minn, 

fálar víðbómurínn, en þræring Heilagur anbi, 
huggun og ffjórn eflanbi, til alls góbs med⸗ 

an er, einfum þá deya fer. 
„16. Gudi fé lof, fem greidir, gotu og 
segi mimt, um dyr mig banbang leidir, Í 
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dordar rikid inn; lát beim, hans feitt og 
bold: með bädum - þeim, hafa fínn hátt og: 
læti, herra minn Jesús fæti, mér ſtendur 

mildur hjá, meft þegar liggur á. 

Annar ſaͤlmur ſomu meiningar. - 
* 

Lagid: Dagur iauſtri ollu. 

Allt eins og bloͤmſtrid eina, uppvex á léttri. 

grund, fagurt meb frjóbgum hreina, fyrft um - 

bags morgun fund, á ſnoggu augabragði, 
afſtorid verdur fljótt, lit og blod nidur lagdi 

lif mannlegt endar ſtjott. | 

2. Svo hleypur æffan ünga, oviſsa daud⸗ 
ans leid, ſem aldur og ellin huͤnga, allt | 

tennur ſama ſkeid. Innſigli eingir fengu, 

upp á lífðeftunda bid, en þann koſt undir⸗ 
geingu, allir ab ſtiljaſt vid. 

ti 

3. Daudinn má þvo. med ſanni, ſanm— 

aſt pykir mér, ſſingum þeim ſlättumanni, er 

ær allt hvad fyrir er, grosin vg jurlir 
nar, gloaudi blömſtrid frítt; reir, ſtor, 

Íít. rósir vænar, reiknar þann jafn>fánýtt. 
„Á. Lífið manns hratt fram hleypur, befir 
#0) einga bid, í daudans grímmar greipur, 
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grofin tefur þar vid; allrar veraldar vegut⸗ 
vikur ab fama púnft, fetar það fús ſem 

trequr, hvort fellur létt eba þúngt. 
5. Hvorki fyrir hefd né valbi, hopar 

daudinn eitt ftrif, fæft ſizt meb fogru gjaldi, 
freftur um augnablif; allt hann ab eim 
gildir, hvort ílla lífi? ebur vel, bón ei né 

bradi miltir, hans beiffa heiptar⸗ þel. - 
6. Menn saba? í vill" og fvíma, veit 

„einginn neitt um það, bverninn, á bverjurt 

tíma, eba hvar hann femur ad. Eiun vegur 
“ ollum greiðir, inngäng í heimsins rann, marg⸗ 

breyttar lizt mér leitir, liggi þó út badan. 

"7. Af daudans eind nam Freinfja, alla 

i verold hér, ſtal eg þá þurfa ab þeinfja, 
Þann þyrmi einum mér? Adams er edli 
runnid, í mitt ndttúrleat held, es hopi og 

- þartil unnid aptur að verða" ab mold 
8. Gori mb hef té rani, hér bettg 

lif eg fans“ jálín æt, fvo ſein ad Kástiyr fatti, 
teingb við likamann; herrans handað 

ſtendur, ab heimta fitt af mér. Daui 

má ſegjaſt ſendur, að fæfja hvad ſkaparans Er 
9. vel, í herrans nafni, dyrft naud⸗ 
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ſyn Der til ſlikz eg er ei þeirra jafni, ſent 
jordin geymir nú lf; hvenær ſem kallid 
kemur, kaupir ſig einginn friz þar let eg 
noͤtt, fem nemur, neitt fél er kvida því. 

„10. Eg veit minn ljúfur lifir, lauſnar⸗ 
inn þimnum á, þann ræður ollu yfir, einn 
beitir Qegús þú, ſigrarinn daudaus fanni, 
ljálfur á frojsi bó, og mér fvo aumum í 
manni, eilíft lif viſt tibbzz. 

11. Með fínum banda? hann beybbi, 
daudann og fígur bann, makt bans og afli 
eyddi, effert mig ffaba fann; þó leggiſt lE 
Í jordu, lífir mín fála frí, þún mætir albrei 
hordu, himneſkri jælu í. 

12. Jesus er mér í minni, mig á hans 
vald eg gef, hvort eg er úti? eba inni, eins 

"Þá eg vafi? og (ef, bann er mín hjálp og 
breyti, hann er mitt rétta líf, honum af. 
Sjarta?. eg treyfti, bann mýfir daudans Hf. 

13. Eg lifP í Seðú nafni, í Sesí nafn? 
eg dey, þó heilsa' og líf mér hafni, þræbift 
eg daudann ei; daudi, eg. óttaft eigi, afl 
Þitt né valdid gilt, í Kriſti Frapt? eg ſegi: 

kom þú ſall, þegar þú vilt. 

N 



146 

Um Æriftilega burtfor— 

Lagid: Som andi heilagi. 

Enn ber eg andar tvein, upp: til guds hæða 

bann fann mín. margfolb mein, mjúfaft að. 
græða. 

2. Andvarp mitt effi þann, út frá þér — 
hug gledur harmfullan, hondum við tekur. 

3. Mitt daglegt yndi er, á hann ab kvaka, 
eind á nótt þál mín ſer, fætleif hans vafu> 

4. Ær hún jv yfrið lyft, eytir þeim herra, 

„fem verold vofva þyrfti, sið fumarþerra. - 

5. Mif girnd fú rennir opt, rétt oͤſedjandi, 
huganum hátt í lopt, bér þó eg ſtandi— 

6.I 3 munninn falla fljótt, foſsarnir tära, 
innvortis er ſamt hljótt, .anbvarpid jára. 

7. Kinnbeinin þar meb þvæ, þar nokkud 
fvíba, gub fér hvad fárt eg fæ, ſorgir vid 

ftrtba. ð 

8. Mær ſtal jú fálar girnd, ſodd fullfont“ 
lega, ab albeilið út fé fyrnd, orin míns trega⸗ 

9. Ad fál og lifa lif, líta þaunnái, ſem 
enbar allt mitt tf, eptir eg þrái. 
10 Muů vill bad hardla heitt, huga. min 

beggja, eg á þab“eptir eitt, enn nú að deya 

J 
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Í. Uggur fá ángrar mig, eg hlýt ab 

ſtyggja, drottinn, ſoo präfalt þig, fa 

beint byggja. 

12. Bari afſtadid ſtrid, ſtilltiſt ſü bræbfla, 
fullkomin battiſt blid, bartfferans græhfla. 

13. Seðú minn, leggdu lið, láttu mig trúa, 

þér, beitt eg beſs nú bid, þar frá ei fnúa. 
14. Holdsveikin þrýtur þá, þinn fætleif 

geymi, útjor vil feginn jú, frá þejóum heimi. 

15. þín orð mitt lífga líf, lika þó deyi, 
Þar vid óbílugt blif, bregbaft þan eigi, 

16. Poi verður þelib hrauſt, þó baub al 

inn komi, lukkaſt mer lofad trauſt, lifa í 

guds bómi. 

17. Eg eit ab Jesüis minn, upp fann mig. 
„Setja, meb þvlbi mín beinin, mun aptur þefja. 

18. Wed ſama fjónar þvarm, ſem hér nú 
'Stti, fé eg hann -fvíptur barm, í figurfæti. 

19. Af er þá ángiftar, all taum vg mæba, 
hrekſt og ei þrumur þar, í hrornun klada. 

20. Mína eg fundid fæ, fagnabar glaba, 
ſem blómgab ſumarfræ, fætra laufblada⸗ 

Ha 

21. Djofull og bólgar harð, dhrd Þá ei. 
fella, in bér ið fl mig hrella, 
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22. Því vil eg fridarfüs, frá bryggbar“ 

bjúpi, afleggja holdsins húð, fvo hyljiſt hjüpi— 
23. Lamb qubs, fem líf mér fann, látt 

mig bera, fáttan vid ſerhvern mann, fan 

þig, minn herra. 
24, Gef þí mér góba menn, grof mind 

taka, og medan anda enn, Yfir mér vafa. 
20. Gud, lát mig eingin ord, af mum 

leiða, fem búa fálu morð, fælu mig ſneida, 

0. 26. Yfir allt annab hitt, unn mérab hreppa 

hold og blóð helgaſt þitt, huggun ei fleppas 
27. Sesú guds þanni fon, ſend mér til 

banda, þá haſtu heilla von, heilagan anba- 
„28. Fyrir ſtrid ſträngaſt þitt, fterfafti brott“ - 

inn, andlátið mjúft gef mitt, mér jé bær ſöttin. 

29. Eingan lát ótta? af mér, afgeingii“ 
um ſtanda, fsæf þú mig fætt í þér, fjálfr 
um til handa. 

30. Medtak þú mína sið, minn Jesü 
Kriſti, í binni heilla hond, hün jé og giftie 

31. Láttu, gud, þeffan þinn, þjón einhvern 
verd, foringja fróman minn, fagran ſaung gera ⸗ 

32. Eem. libib líf og grof, ljúft fé ab bleſsa, 
og lát? á einga tof, ord guds ad meſsa— 

á 
Á 
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33. Launa þú fjálfur ſvo, ſaung þann sg 
leftur, brotinn, um tima tvo, trúr hirðir beztur. 

34. Her meb þig blíðan bid, brunnur alls 

góba, ſend þú þeim fífelt líb, fem Þar til ftoba. 
35. Odliſt þeir eilíft gagn, audgiſt á foldu, 

Íem Bera fseita magn, ab fópa? á mig moldu. 
36. Esfnabur fíðan þá, fæll mun upps 

teiftur, exvidi ollu frá, af gudi leyſtur. 
37. Allt hvad minn góbi gud, gaf mér í 

heimi, einn taki aptur sið, annift og geymi. 
38. Hann veri faðir fúð, faburleyðingja, - 

miffun og matarþúð, minna veflinga. 
39. Lýsi þeim lifs á braut, linkind á 

breidi, og foo úr allri þraut, um fíbir leidi 
40. Ei læt þeim eptir mig, aud, gull né 

filfur, heldur, gud, helzt bid þig, hjálpa 

Þeim fjálfur. - 
41. O minn gub, mín er það, mtjúf bæn 

og vonin, þann hópinn þér taf ab, þínu 

fyrir ſoninn. 

42. Eins medan erum vær, oll þér á lífi, - 
þín bleſsud náð jé nær, við naudum hlifi. 

43, Vort fátæft hafdu húð, í þenbi þinni, 
drottinn gud fríbarfúð, frjóvga þad inni. 
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44. Þín ord þá bestu bjorg, braud, þúð 
og Elæbi, gefi þín gægfan morg, gub, þol“ 

inmadi. | 
45. Einn fértu, fanni guð, ſem med oſs 

vendi, að fæfja allan aud, í þitt baglenbi- 

46. Drottinn minn hardla heitt, belgt 
“þar um beibí, bætt fvo ei: fafi neitt, ſäl 

hedan leibi. 
47. Herra, mig heiman bú, í hendur þíns 

ar, leid mig í lífðins trú, um lífstíð mína. 
ÁS. Ei Láttu fynba fið, ſaurga mitt hjarta, 

fso megi fætt meb frið, ſamvizkan {farta. 
49. Qátt og bjúpt heitum foſs, hjartans 

útrenni, barn guds, fem bar fínt kroſs, Í 
Se Brjóftð vm mig fenni. 

50. Mjog bætt er marga fund, minn 
þrellift hugur, gef náð af goͤdri lund, gud 
almáttugur. 

ól. Eg trúi á Þig faft, almáttug verð, 

„ Þann {fjalb fyrir {fetið hvaſt, ſtaleg frambera. 

- 52. Drottinn, eg þefti þig, þér því befala, 
oldungis allar mig, án hjartans tala. 

53. Sardu og grattu geð, gud, ſem þér 
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lyndir, audmjük bæn min er med, minuſt ei 

d ſyndir. 

54. Eg á mig ekki her, í veroldinni, 
drottinn, eg eign þín er, af miffun þinni. 

55. Því veit eg, ſerd þinn ſaud, ſjälfs þú 

bér arki, þinn þeftir allan auð, af eigin marki. 

56. Ulfsins ſedſt efti vert, af fálu mínni, 

þín hondin barbla ſterk, hlífir hjord fínni. 
57. Her beygi eg hjartaus fné, bjólpar 

fár bæni, rétt fem ein ambatt fe, upp til guds 
Mæni. | 

58. yfirgef eff mig í þínni bræði, gef 

fundid geti eg þín, gud, mitt hjcilprædi. 
59. Frá einni eiftar ſtund, allt fram til 

binnar, bid eg meb Jjúfrí lund, lífs komu 
innar. 

60. Gjordu nú, gub minn, ſuart, að gráti 
Minum, borðum reir benb ei: hart, hlóð 

Feyptunn þínum. 
61. Hofud mitt fefa fé, ſem Fjöltu nóbut, 

lagt í þitt liknar Ené, lauſnarinn góður. 
62. Burt mér ei bjúgum hrind, bobuls 

Í hendur, fætur þín faðmi bind, frelſarinn 
kenndur. 



152 

63. Ondin mín fógur fen, fár þínna riſta, 
eing vg brjöſtbrunna tvo barnið orbhyrſta. 

64. Mér geingur mergjar til, míffun út 
bregin, mitt ángur mýfja vil, mjag hjartans 
feginn. 

Gó. Padan um eilíf ár albrei burtvenda; 
drottinn, þínn heiður hár, haldiſt án enda. 

66. Eja, þér, gódi gud, gofgun jé fram“ 

en um eilífð ár og ſid, amen já, amen. 

Andláts fálmur, 

fem ffálbíb tab á fóttarfænginni, 

Lagid: Sa frjáls vid logmäl fæbbur er. 

Herra Jeſu, eg hroͤpa á þig, hjartans því 
kraptar dvina, bænbeyr þú, drottinn mildur, 
mig, fyrir miſkunſemina þína. 

2. Banheyr mig fyrir þín blödug fár og 

Benjafofsinn rauda, bænbeyr mig náðar Fóng“ 
ur Hár, og kenndu til minna nauda. 
#8. Bænbheyr mig fyrir þínn trega og tát, 

og titrandi kvalanna pínu, banheyr mig 
fyrir þitt fíbufár, og fvalabu hjarta minu. 

„á. Vjúfur Jesü, eg leita þín, lát mér ab 

þr ;} 
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hvarfi þéra, ángráb er nokkud ondin mín, 
ad vilja þrautir berba, é 

5. Qáttu mig fínna lifa hjá þér, ljáfufi 
um eblabróbur, huͤſskroſsi litlum. hagdu' á 
Mér; heyrðu það, gud minn góbur. 
6. þó vil eg Þifar þenna af, med þatfe 

látu bjarta drekka, fúrt þó mér fínnift fútas 
kaf, fvalabu mínum effa. 

7. Qerra, gef mér í hjartanð geð, heir 
laga þolinmæbis umburdarlyndi einninn med 

og eilíf fálargæbi. 
8.Karleikans eld þú Fveif..í ét, ð eg 

beſs gud af bjarta, í. anblegum hjuſtap æ 

Með þér, önd mín fvv nái? ad ffarta. 

9. Drottinn þú veist minn þánfa? vg þel, 
og þorfina alla mína, þína í þond eg þab 
allt fel, þyrftur í miffun þína. 

10. Aldur minn þegar úti er, eymbum 
trú? eg þá líuni, fyrir blóð þitt, Sesú, 

hjarga mér, á banafænginni minni. ir 

HM. Hreſsi mig Þá þitt bleſsad Blóð, 
beint ſvo ab trúar ftafni, beim eg þá réttu 

—— haldi Í Seðú nafni. 

#4 Banheyr mig — blíðan vcen, 
* — 
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vá bleſsadur eblabróbir, gleym þú ei minni 
gjarbrí bæn, gáðu? hennar Jesü gói. 

13. Andlaͤts þá ſtundu yfir mig fær, allt 
mál og. megn vill bvína, beim til þín fadir 
bjartafær, hafðu þálína mína. 

14. Hegan gef dauda og hedanfor, hoild 

þar med holdi mínu, í upprisunni þau edla⸗ 

kjor, í augliti“ ab gledjaſt þínu. 
15. Lättu mitt hjarta fegja med ſer, og 

ſvoddan trú í því ſtanda: herra Jesü mill“ 

una mér, mebtaf þá ſvo minn anda. 
16. Falli ſpo til eg míjsi mál, minn fyrir 

afadngstíma, í mítt bjarta, finni og fél. 
——— ord virztu ad lima. 

"17. Þá er eg hoͤlpinn/ fab er. mín trú, 
þejga bón virst mér veita, anbliti þínu ad 

mér {nú, eins ſem eg þejs nú leita. 

18. Feginn vil. eg, þem fljótaft nú, frels⸗ 

aft úr daudans forðum, augliti þínu ad 
í mér. fnú, eins og til Péturs forðum. 

19. Sati Segú mig ſoiptu pín, ſalminn 

gjóri" eg fvo enda, hrelldu ſoaladu hjarta 
mín, huggun virztu mér ſenda. 
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Annar andláts fálmut, 

fem frálbíb orti ſidaſt á fóttarfænginni. 

Lagið : Skaparinn ftjarna, herra hreinn. 

Gud komi fjáljur nú. með náð, nú fjáí gud 
mitt efni vg tá, nú er mér, Seðú, borf 
á þér, þér hefi eg treyſt í heimi her. 

2. Eg beji? aldrei í nokkri naud, taub- 
ſtaddur bedid utan gud, gud hefir fjálfur - 
gegnt mér þá, gud veri mér nú lifa hjá. 

3. Akvordud min og mælb er ſtund, mitt 

líf ſtendur í þinni hond, andlätid kemur eitt 
línn ab, einn veistu, gb, nær ſkedur þab. 

"4, Mí hefi eg þar á nokkurn grun, nár 
lægjaft þejsi ſtundin mun, holdid mítt er af 
barmi þreytt, baja kraptarnir þér umbreytt. 

5. Finn eg, ab augum forlaft ſyn, fella 
tefur: nú heyrnin mín, hendurnar hafa miſt 

ſitt magn, minn fótur vinnur effert gagn. 

| 

— 

6. Vífaminn allur ſardur ſött, ſpitnar og 
Dregur af mér þrótt, einnig breyngiſt um 
anbarbrátt, eg vænti minnar hvíldar brátt. 

Tf Dofna varir og túngan treg, tala þet 

efti vefa eg, hjartað fvo margáfyns mæba 
lyr, mannleg hjálp“ all ſer frá mér fnýr. 

* 
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8. Särbeidi“ eg gub af góbri lund: gef 
þít mér hæga daudaſtund, ofbjoͤda lát ei and⸗ 

láts beyb, aumfa þig yfir mina neyb. 
9. Vitnisburd þann frá eilífð átt, ab þú 

— Þjálpir á beztan hátt, þá enbaft megn: og 
mannleg ſtod, miffuna þú mér, Drottinn guð. 

10. áttu nú ſannaſt lidid þitt, „líttu á 
kvein og anbvarp mitt, eg fárgrátbæni ſon 
guds, þig, fynbirnar ſtyldu nú vid mig. 
11. Utſlegid bíb eg allt það fé, er eg þig, 

brottinn, móbgabe, óverbugum til góða ger, 
gud, fem optar, og bjálpa mér. 

12. Fyrſt þú hefir fvo hingad til, haft 

ftóra näd og færleifðil, í frammi víð mig 

- fallinn mann, frelsabu míg nú naudſtaddau— 
13. Þú hefir fyrri fyrir mig ſtritt, feing“ 

sið mér ſigurmerkid nýtt; Sesú minn, nú þín 
frægbín fríð, fyrir mig vinni daudans frið. 

(14. Gef þú mér eina tranfta trú, til þín, 
minn hjartans herra, nú, í gegnum daudans 

grimma hlid, gud láti komaſt mig meb frið. 

15. Saktu minn gud, hvad fjálfa bins 
er, fálína þá, fem gafſtu mér, ffilbu þana nú 
hægt víð. hold, hvilaft lát pad í jarðar mold⸗ 

— 
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16. Huͤn verður fegin hvíldar fund, haft 
Vefir marga mæbu ſtund, vosbüdarnött vg 
nauda flug, næfta barígt með veifar bug. 

17. En þad hún hefir afborin, er ſted 
fyrir hins bæfta líð, þann hefir fínn hinn 
ſanna Frapt, ſvo í Þeim breyffa rífan haft. 

18. Opt hefir lúinn anda nært, ervidi 
bjartans ftilling fært, úrræði er eg eingin 
fá, í fínn ſtauti bar mig þá. 

19. Qegg þí míg nú á návarbrjóft, nafns 
frægi gud, fem beitir ljöſt, hjükrun, adſtod 
og hjälparlid, hjartanu gef nú ſannan frid. 

20. Af breyngſlum minnar moͤdur lifs, 

mig leiddir þú án daudans kifs, leys nú af 

breyngſlum lífamans, lifandi fál tíl himna 

ranns. 
21. Gtrar, fen mín augna uppkom roͤs, 

eg féff ab líta heimsins ljóð, fyrr et eg 
allur fæbbur var, fekkſtu mér ix hid nagſta 
Ívar. 

22. Gvo láttu mína fálu nú, fjá ir i 
Einni réttri trú, vertu. fjálfur ljósmóðir min, 

— þr í benbur þín. 

J ſtirninni tér ſteinktir þig, ſtal eg 
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Þér Sesú aptur mig, grandvarlega með góbrí 
und, gefa á minni daudaſtund. 3 

24.. Obedinn tófft míg að þér fyrft, ert 

nú ſcirbid eg, Jesu rift, með trüar-hendi 
„Þér haldi? eg faſt, herra, lät mig ei vanmegnaſt. 
2 Strax, fem mér leyftift túnga vg ' 

tonn, til min barft lífsins fada ſonn, af 
oldum kälfi; þál mín ſaug, ſonar na blóð, 

„ þá býrftu laug. 
26. Óeilagur andi hæftur þinn, bann er 

fá tryggdahringurinn, ſem ſonur guds mér 
gaf á bond, giptaſt þá vildi? þann minni ond. 

27. Skinandi fet mér ſteinktir þá, ab 

ſkyldir mig. í þeim aptur fjá, bæbi á bægri 
dauda mins, Drottinn, og rifi fodur þíns. 

28. Eg fem hér fram með effert mitt, 
< elffþugi miní, í brábnup „þitt, fjá þú mig nú Í 

"fjalfum þér, faurugt er allt hvad med mér er: 
20. Eg hef fvo marga maduſtund, mænt 

eptir þínum býrbar fund, findu mig nú, þó 
ligg? eg lágt, lát mig ei ætíð eiga bágt. 
80. Sẽ eg þig. gegnum fvart eitt ſty, ſitj⸗ 

andi þímnarifi í, eg á nú til þín ekki längt, 

en mét finnſt bæði hart vg ftrángt. 
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31. Eg ſtyd mig nú vid ordid þitt, er“ 
vidi léttu, brottinn, mitt, fálin mín er af 

þúnga þjád, þyrft og ſärhüngrud eptir näd. 

32. Deyf þú nú alla daudans raun, drott⸗ 
inn, gjalb mér ei verdug laun, eptir näd þinni. 
Minnftu mín, minningin lifir í mér þín. 

33. WMnád legg eg mig Taufnarans, lifid 
mitt er í valbi bans, gægfan þín befir grät 
minn ftillt, gud, far þú med mig fem þú vilt. 

34. Honum einum eg hef mig geymt, hans 
näd hefir mér ekki gleymt; raungóbur, fem 

mér ſeſt nú hjá, ſäln minni meſt liggur ás 
35. Lifsins pantinn mér lagdir þann, life 

andi anda heilagan, ſignetid þab med ſannri 

lift, fetur á hjartad Seðúm Kriſt. hr 
36. En hvar Sesús í brjófti býr, býr 

Þar hans náb og elffan býr, ſynda fvittan og. 

miſkun manns, mitt líf það er í valdi þang. 
37. Eg treyfti gudi upp á all, ord hang og 

held bau minn grundvoll, jord og himnar for⸗ 
gänga greitt, en guds ord ſteikar efti neitt. 

38. Eg vil i drottni ſofna fætt, ſamvizku 
ſtridid allt er bætt, daudahaldi eg drottinn 

— hrif, dyrſtur gef þú mér eilíft lif. 



160 - 

29. Kved eg í gubi góðan lyd, gleðilegs 
ar þeim nætur býð, þaffanbí ollum þeirra 

ftyrf, þjónuftu, hjálp og færleifs verf. 
40. Aſtkæra þá eg. eptir fil, afhenda 

fjálfum gudi vil; andvarpid fér þann ſärt 
og beitt, fegja þarf honum effi neitt. 

A1. Unni þann yður færleifs koſs, fvitt 
á bann eind ab ffilja oſs, gef þú það, Jesü 
Kriſti Fær, fátir hjá þér ab fínnumft vær. 

42. Hlydni alla og bolid þótt, það veiti 

gud mér barla blítt, gefi mig kvittan gud 
og menn, grátbæni? eg beſs af bjarta ern. 
43. Luinn anba eg legg nú af, lífinu 

raͤdi fá, fem gaf, í árum Jesuͤ mig fætt 
ínnvef, fálu mína eg gudi gef. 
44. Laͤttu mig brottinn, lofa þig, með 

lyfi þínu hvíla mig, ljóðið í þínn ljósi fjú, 
loſfa Þig ſtrax, fem safna: más. 

45. Káttu mig færa fram þau bljóð, fyrſt 
og ſeinaſt, minn drottinn gud, ab lofa þig i 

heidri hár, haldiſt bin dyrd un rilif ———— 

Um fælu binnatítis. 

Lagid: Mikilli farſald mætir fá. — 

# Upp, upp mín ſäl, og ferdumſt füs, frid⸗ 
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arins borg ad ná, þar ununarfamleg eru 

bús, æftileg. gudi hjá, Þar fálubjálp án enda 
er, án dauda líf eilift, án hryggdar glebin 
albrei þver, ángri þar verður ſvipt, án myrfra 

ljóðið albrei hvín, eilífur glebíbagur ſtin, veifa 
leiti, ótti, völ né þrá, verbur ei nokkur þar, 

harmurinn einginn mæba má, mein effert 
ſnertir par, gefi oſs að oblaft gledi þá, gud 

drottinn allsherjar. 
2. Madur einginn þér mæla ſlikt, meta né. 

ſtynja fann, hvad fagnadar⸗lif er farſcelligt, 
fridum i himna⸗rann; herrann vor Kriſtur 
ſüſer fól, fem ab oſs forflárar, ljónum þar 
Íyrir lambsins ftól, lika fem ſtjornurnar; 
augnanna fífellt er þar lyft, álíta herrann. 

Jesum Kriſt, eyrun vor heyra ætid fá, ilm⸗ 
andi raddirnar, fætur bljóbjærafaungur fá, 

ſifelldlega hljómar, glabir æ fýngjum gofgun 

hä, gudi til eilifdar. 

3. Þar er prisud í þeirri borg, þrenna . 
ingin guddoͤms þá, hennar um gjorvoll heyriſt 

torg, hljödfogur musicá, þar et án elli eſtan 
hrein, án veifi heilsan tár, þar fnertir ei 
bid minnſta mein, mann neinn um eilíf ár, 

11 
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allri drottins með einglahird, ütvaldir búa Í 
þeirri býrð, hverrar glebinnar yndid er, aug⸗ 

líti guds ab fjá, ödaudlegleika ikladder, og 
eilífri birtu bá, fórónur þeirra hefir þver, 
hofdum gulllegar á. 

4. O, hoad farjæl ab er jú tíð, þá erum 
fomnir þar, og eptir lidna heimsins hrid, 

heitum guds borgarar, frá allri medu eymd 
og þrá, erum þá loksins frí, heidur, býrð, 
glebi hljómar. þá, himneſtu lanbi í; æ hvad 
fagnabar vegfemb vor, vera mun häleitlega 
ftór, þá endurlauſnarinn afhendir, áftfærunt 

föður oſs; fadminn á móti blítt breíbir, byd⸗ 

ur fram áftarfofa, hryggd og mæba þá horfin 

„er, þarmúng og tára-fofs. 
5. Heilagan ſelſkap hofum þar, himneſk⸗ 

mt gudi meb, forfeður fpámenn fullgloggt 

sær, fáum þar alla fé, æflileguftu umgeingui, 
einnig þeim hofum hjá; ſifellda eltu" og 
ſampykki, fýna. þver odrum má, ájamt ú* 
fenndum ollum gloggt, ájtmenn vora vér 

fcium þefft; frændur vg sínir finnaft þá, 
fagnabi mebur þar, blómleg og fvv með 
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blíðu fjá, bornin fín forelbrar, fagnabar verb 
ur fundur þá, fremur er mann ffynjar. 

6. Peſsi ab odlaſt gæbin gób, gef hú 
Mér, brottint minn, fyrir þíns fonar bleſs⸗ 
ab blóð, benheyrdu þrælinn þinn; þegar 

heiminum frá eg fer, frels mig af anbar 
þin, ſtryd mína þál i þímna ber, berra, 
med bloͤdi þín, ab eg ütvoldum ollum med, 
eilifar þatfir fái ted, anblit þitt blíða unn 

þú mér, alvalbur gud, ad fjá, eimtig ab 
búa um alber, eilíjar fjálfum þjá, fvv eg 

Án enda fýngi þér sanctus og gloriá. 

11x 
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Pridji parturinn 
| inniþelbur 

„ýmislega Eveðlínga 

til gubræfnið idkunar og fíbabóta. 

cFyrſti flokkur, 
í hverjum finnaft 

hobrrit andrikir og gudrekilegir 

Eveðlíngat. 

Sumarviſa, 

kvedin aͤrid 1657. 

Lagid: Lofid gud, lofid þann þver. 
Petrar tid, viſt er umlidin nú, farſæl, blid, 

bleſsunarfull var fús drottinn veitti lydum 

lið, um lädid og gradi, Heilsu, frelſi, fæði, 
frid, fleft nábar gadiz menn og hjord máttu 

ei neina, af lopti? og jord, landplägu reyndi 
- þaffargjorð, því ſtulum greina, áftar lyftileg“ 
um hug: #,tlofabur hafi gefið oſs guð, sál“ 
urnar fínar:,:. 

2. Vedur mjúf, von nanna framar þó, 
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eingin fjük, allſjaldan froſt eba ſnjö, reyndi 

kindin raunar nein, rétt má fvo inna, hvorki 

horku mun né mein, máttu því fínna, þarfa 

leg nægt, því sar á födri, ſtjöl og hagd, 
ſtepnunni moͤdri, beſsa vægb, Þoffum vér 

góbri, miffun ferffri drottins þátt, 3hafi 
nú lof vg heiður gud, á bimni og jordu::. 

3. Gjónum af, afla og fiſkiplög, berrann 
gaf, hverjum, ſoo bugbi noͤg, vobinn bráða 
ur vinbé og ming, vard eingum ſtadur, 
ſtyrdi ferd til. ſands og ſunds, já ollu rad⸗ 

beit, þjáb hefir mæfta, mjúf og heit, mifi- 
unin ſtarſta, brottind, veiti oſs vcerd vg 

vordz 2, helgum, prisum, heidrum gud, 

Með hjarta vg ſälu:,:. 
á. Qver jær tjáb, talið og reiknad greitt, 

Ísobban náb, fem oſs jéff drottinn eitt, 
funbleg, andleg gedin göd, gáfurnar fleſt ⸗ 

ar, af fodur blíðum bädi pjöd, þær allra 
beztar; kynning hans, klärt ordid ſanna, 
fridinn lands, farfælbir manna, andſtotans, 
äkefd red banna, eingin bvingan luͤdi 1903 z 

Aofadur fé vor ljufi gud, fyrir lanid ſitt goͤdar,nn 

F 
ut; um vora jveit, ſöttin alljæfta, það eg =. — 

Ti 
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Mismunur vetuts og fumarts. 

Lagið: O Fest, ebla blómi. 

Koninn er veturinn falbi, Faftar ad margt! 
hrid, af drottins visdoͤms valdi, veſlaſt fá 
ärsins tid; fæl geymir fól ljóma, ſpolbrumir 
kul⸗hami, jel⸗ romum fjol⸗fima, fyrna ornin 

frið. 

2. Grunb frýa, en grasid dofnar, grip“ 

ina vantar ſtjol, berſnoggir ſtanda ſtofnar, 

ſtyrdnar lím, ffóginn fól; ſmär fuglinn breit 
bogli, þver hygli, býr ragla, ber fegl frá 

byretrýglum, blandið vinta- hjól. 
3. Skorp froftin ſtemmta eigi, ſtepnan 

vvper ber ſig lítt,“ ſujör hylur vida vegi, 
villiſt þvi margur títt; kladlausir fred⸗frusu, 

frid-zhreysi naud kjösa; að hüsum féð flas⸗ 

ar, fælift kulid ſtritt. 
4. En begar vorar aptur, uppgeingur 

ſoͤlin ſter, ollu nýr efliſt kraptur, annad 
bragd loptid fer; kold hyrnar fold forna, 
fylld kjarna mold ſtyrdnud, ſyld meyrna 
ſjaldornud, ſvellin fjollum nær. 
5. Fuglar úr fylgſnum hreifaſt, fed drif⸗ 
ur húðum frá, dyrin um ffóga dreifaſt, bag 

* 
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Ínu fjölga þás menn hhraſt, en ævirt onn 
rift, grannferum, þlunn - sjórum, hronn 

báru, hrindir ſundid á. 

6. Doggina brífa lætur, drottinn á kald⸗ 
Ar ſnjö, verkar þvo mildimgatur, moldin bur 

verdur frjöz glis ſtögar, gros haga, glas— 
fogur rós þæga, ris, þegar ráóbrjúga, rafa 
bokan bjó. ; 

7. Froſtid þó fargi gróða, frjövgaſt ſamt 

upp á ný, frekornsins fjá mein ſjöda, fín 

geyma blómftrin frí; frapt fróni ljúft lénar, — 

lopt ſtinid drift hreina, gaft bita fart — 
jónum, ſjotnud vatna ſty. * 
8. Sumarsins bloͤminn ſali, fýnir oſo 

drottins mátt, vetur þó kaldur fæli, korn, 

, J gras, fræið ſmätt; ärstidin úr ſedi, 

"Br gadi býr leidir; frjór lýður. fær gudi, 
fridan heiður þrátt. 

Ungmenna morgunbæn. a 
3 þínu nafni uppoaknadur, A 

"Ær eg, Vest, gud og mábur. - 
Lof fé þér fyrir líf og gæði, 

Kifamang beilfa fet og fæbi, — 
Sg allt þad þín oͤhreytt mildi, — 
Aumum mér til leggja vildiz 
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Bið eg big minn blítt þerra: 
Blefjun þína et lát þverra, ' 

Hegdun minni á hverjum begi, 

Haltu á ſonnum dyggda vegi 

Lat mig njóta ungdoͤms ára, 2 
Gr þú Þarft í mannbóm ára. 

„Gef uppfradi æffu mína, a 
Andi þínn fyrir verkun fína, 

í Soo í ótta og elſtu þinni, 
„0  Mbayt góbart færa Fynni. 

2 Ólýbni, tryggd og trúna bjarta, 
Tendra og. nær í minu hjarta, 
Ad tér þvo med aldri bronnum, ' 
Aukiſt nád hjá gubi og monnum. 2 
Heims og ſatans hreklja ſnorum, 

Hrind frá mér ſvo ei oͤvorum, 

Mig ogatinn í ſer fefti, EÐ j 
Ecdur bragi í fynd og lefti. J— 

2 Vernda mig frä voda ollum, 
vondum dauda og ſliſa follum; 
Einglar Þínir ab mér. gati, 

Eingum fov eg. meiðflum mæti, 
Mitt sertlag og miffun þína, 
Mér lát vera unun mina. 
Auk mér flílning orða Þínna; 
Eru þau lampi fóta minna. — 
Gef mér jafnan. gott ab lara, 
Goͤdlyndum víð, alla : Vera, 

Barfærum. í velgeingninni,; 
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Vongoͤdum, þú. raunir fínni. - 
Ljüfi Jeſu, meb lifi og ondu, 

Legg eg mig í Þínar hendur; 
Þar vil eg fús að Íyftum lenda, 
Lofadur fértu utan enda. 

Ungmenna Evsldbæn. 
Mú vil eg enn í náfni þínu, 
Mábugi gud, fem léttir þínu, 
Mér að minni hvilu Halla, - 

Og beibra Þig fyrir gægtu alla, 
Paͤdaꝰ af þér á beſsum begi; 

Því er ſtylt eg gleymi eigi; 
En þab má eg aumur játa, 

Aungri vafinn fýta og gráta: 

Móbgab bef eg margfaldlega 
Milbi þína gubbómlega. 
Utflétt mínar ſyudir fvartar, * 
Sundurkramid læfna hjarta 

Afpvegid í æbfta flóbi, E 

Enburlaufnarang Jeſu blóbi, 
Soo eg fvíttur fsfi í fribi, 

Eál og líf af eingla lidi 
AUmkringd, ſatans illſtu þreli, í 
Ogn og ſlagdir fínni efti. 
Bleſsa hüs og hvílu mína, 

Gjáftob lát mig merfja þína, 
Þá mun abjófn ílra anba, 

Ei þib mínnfta funna? ab granba. 
Lát mig þeintja? á þejðu kvoldi 

. 
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Pad: eg lífi í veiku holdi; 

Brothatt gler og boͤlan þunna, 
Brotna fnart og hjadna unna. 

Þú, einn gud, ſtalt þar um rába, 
Þínar fiý eg á Dyr nábar, 

Af míns hjartans innſta grunni, 

Andvarpa og bid meb munni: 

„ Þegar eg ffal feinaft ſofna, 

Sal vidſtilur, fjör mitt bofnar, 
Hjartans fabir, í hendur þínar, 

Hoerfa lát þá ondu mína; 

Hold í jordu hægt láf blunda, 
Helgra þar fvo bidi funda, — 

Og uppriſinn ab eg víti S ? 
nn með þér í himnariki. — 

Þar mun eg þúfund þaffir færa. 

- Þér fé lofgjord, pris vg æra. 

; Sugbót, 

þá húðin brunnu í Gaurbæ 1662. 

á Lagið: O, fabir mínn, eg þrællinn þinn. 

% Gud er minu gud, þó geysi naud, vg gangi 

= þanninn yfir, ſyrgja ſkal ſpart, þó mifta? 8 

„ margi, máttugur berrann lifirz af hjarta 
nú, og hreinni trú, til hans ſkal eg mér“ 
Senda; nafn Drottin fætt, fær bolid ha 

blefsab fé það án enda. 

"2. Gaf mér bans nát, pett luft 
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að glebinnar eflbift fraptur, frjälſt á hann 

þá, og fullvel má, frá mér tafa það aptur, 
hans hjálpin blid, á hverri tíb, huggun vird ⸗ 
Í mér fenta; nafn drottins fætt, fær bolib 
bætt, blejsab jé þab án enba. 
3. Tok ei bjöfull, né tofrafull tilviljun 

burt eign mína; já, fem það gaf, fvípti því 

; 

í 

af, ſorgin ſtal oll því bvína, mitt bætir räd, 
med mildi og näd, bans miffun þúfunb- 

fenba; nafn drottins fætt, fær bolid bætt, 
blejgab fé þab án enda. 

á. Guð elífar þann, fem birtir þann, - 
Vef eg þá trúna viſsa, vil eg med hind, 

2 
veſol barnkind, á vond fodursins kyſsa, 

heilsu, lát, fed og heidur með, hans nad 

Mil eg af hendaz nafn drottins fætt, fær — 
bælið: bætt, blejðab fé þab án enda. 

5. Af mér þó féð og aublegb meb, Íbum. 
ſpvo gánga megi, grätbani' eg nú, góbi el 

gleymdu mér þó albregis lát mig bjá þér, 
Þá hedan fer, í himna fælu lenba. Nafn 
drottins ſatt, fær holid batt, San jé fab 
än enda. 
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Idrunarvisur. 

Med fínu lagi. 

Gud á himnum hjálpi mér, vg huggi fól 
mina, ſardan huga: forgin ffer, fynbir hjart⸗ 
að pína, þúngan kvida brjóftib ber, berſt 
vid beinka fína, madiſt hold en leingiſt líf, - 

lángsefælt er þarma kif, ei vill ángur bvina. 

#2. Laungum gjora mér längſamt geð, 
lidnar afitidir, heldur feint eg hefi þab féð, 

hefndum {fin kvidir, daudans ógn og ötti 
með, opt holbíð ſtridir, hugraun jú er 

hardla fár.  þímna fadirinn dyrdar klär, 
= bæti bolid um ſidir. 

3. Getinn var eg í feft ug fynd, fvo mig 
móbirin fæbbi, eptir fornri Adams mynd, 
"eins og David ræbbis því er ſälin fjúf og 
blind, forgin hjartad mæbti, holds náttúr“ 

an beimff og villt, herfilega með ollu ſpillt, 
“ vonzku áfram æbbi. 
4. Snemma hefir bernffan bletft, barn⸗ 

—— hug og finni, ábur fyrri. en fekl það 
efti, frá því ſtyra kynni, ad ftggja guð 

en ſafna feft fá ab glata minni, var hid | 

⁊ 
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fyrſta verkid mitt; volbugt, Seji, tinfrið 
þitt, bót á bolinu vinni. 

5. Qeingi hefir þó lejtazt vid, lifnar 
fadirinn mildi, ab leida mig frá lafta ſid, 

ſoo lifid odlaſt ffylbi, með þvlinmæbi og 
Míbri bíð, bjarga mér þann vildiz en eg {ló ár 

bpi oll? í viud, elffan holds og bárleg fynd, 
heimſtu hjartað fyllbi. 

6. Illa Vefir mig holdid ginnt, og heims⸗ 
ins lyſtin brábas fatan {ló mér fvífamynt, 

féft nú fátt til rába, því er hjartað bleftt 
og blint, hab bid eg gud ab näda;  þrejð 
eg vid þann hryggdar hag, harmar bæbi nótt 
„Sg bag, fálin þrantum þjába. 

7. Guð minn hef? eg raunar reitt, til: 

teibi" og beiptar bræbi, bans milba náð og 

bolged þreytt, med brjözku' og ſynda abi, 
grimma' yfir mig glotun leitt, gamall og 
üngur bæbi, ſamvizkan því ſerd er min, 

Íæti Sejú, gezkan þín, bana huggi“ og græbi. 
8. Um fíbir þó eg fetji mér fynba girnb 

ab deyda, holds náttúran þrjógf og þver, 

- Þángad vill mig leida, fem tíbaft ábur tambi 
 Þún fér, á topunar veginn breida; viljinn 

——— 
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effi fær ſig frí, fiotrum daudans vefft eg Í, 
' fárlega mig þó meiba. 

9. Hvorki ber eg til hug né däd, hjálp 
mér fjálfum veita, einfis nýt eru oll min 

räd, þó ætti eg þeirra? ab neyta; Sefúð minn 

Þefir nóga náð, nú vil eg þángab leita, 

bann mun aumur á mér fjá, eflauft fæ eg 
huggun þá, fem bolinn fann ab breyta. 

10. %}ó færri virtift misgjord mín, er 

há eg fjálfur greina, mér er, Jeſü, miſkun 
Þín, milbuft, gazku hreina, hjá þér albrei 

hjálpin hvín, belgt mun eg þá reyna, hét 
vid hreſsiſt hjartad mítt, beilagafta bloͤdid 
— Þitt, læfning minna meina. 

11. Pó geingid hafi ea glæpa ſtig, gälaus 

mieorgu fínni, elffad hold en hatad þig, af 

' 

—* * 

heimſtu' og ofdirfd minni, góti Jeſü, minnſt' 
á.mig, í miſkunſemi binni; ſerd og lemſtrud 
ſälin er, ſyndu vægd vg linkind mér, ſpo 

hjartad huggun fínni. 
12 Mig hefir djofull fárum fært, ug ſpikid 

af lífsins vegi, kränka fál úr æðum fært, 
hún fann fér bjarga eigi, ollum Frapti tapab 
vg tært, tjón þab meft eg fegis ó þú fætt 
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Samaritan, ſjcidu' aumur:á þeirri ſmän, ſpo 
eg ei út af deyi. 

13 Goͤzi því eg pradi þrátt, af þínni 

gezku hendi, illſtu gírnbin eyddi brátt, aptur 

drafid ſendi, hefi? eg leingi hungra mátt, heim 
hú lokſins vendi, taktu vid mér ütlegd úr, 

þe og. fadirinn bjartar trúr, í er um 
barn ſitt Fennbi. 

14. Lakna fyrt hiun dyran beyb, brott sf 

Íálu mína; fárleg ſynda fjoturin greib, fuð 
finn? eg huggun þína, villtan ſaud á veginn 

leid, varginn lát ei pína, opna hug vg 
hjartad mitt, ſoo heilagt nädar ljöſid þitt, 

Ífært megi þar ſting. ; 
15. já fobur þínum legg mér lið, 

lauſnarinn Sejú gödi, ſvo eg fínni fátt vg 
frið, fviptur þúngum mödi, sl 

Eg um þad bí, af áft og táraflóbí, fegbits 

eg fé ordinn einn, af ollum ſyndum klär bg 
hreinn, þveginn í þínu blóvi. S 

16. Framar fonbir forlát mér, fabire 
inn býrbar fæli, fyrir dyrſtan Jeſu breyta 
bér, af doprum hug! eg mæli: kaſtadu ei frá 

Augum þér, oͤmaklegum þræli, efldu líf með 
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aͤſt og däd, ſvo aldrei mig frá þinni nb, 
freiſting noffur fæli. 

17. A fyrirheitin heilog þín, af hjartaus 
grunni? eg treyfti, frá bjefli, fynd og fárri 
pín, fon þinn Fær mig leyſti, med beiffri fool 

og blóbi fín, barn ſitt fallið reifti, þerra guð, 
mér bjálpa þú, ſvo balbift eg vid rétta trú, 

þó freft mín fatan freifti. 

18. Heilags anba hjálpin þýð, hug og 
fínni geymi, ſvo aldrei hedan af illffu ſtrid, 

yfir mig fyndin fveymi, þá dopur nálgaft 

daudans tíð, brottinn fálu geymi; veiti mer 
þín lífnin lib, leið í eilifan dÿrdar frid, hed⸗ 

am úr peſsum heimi. 

19. Allar ffepnur alla tid, af ollum hug' 
og tómi, fýngi þér lof, fem verold er vid, 
voldugur drottinn frómi, Jesü Kriſti bokk⸗ 
in vod, þar med fagur hljömi, heilogum 
anda? á himni' og läd, fyri huggun, ſtyrk 
vg liknar rcid, aukiſt æra? og ſoömi. 

— 
Visa droͤttkvedin. 

Hoer græðir hjartans koida? 
Hoer katti menn gratta? 

Hver ſoͤtt hindrar hatta? 
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ekkert gott vill læra. 
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Hver ſnaudan vann dauda? 

Jesuͤs huggar, hryggd lögar. 

Hann graddi ſorgmadda. 
Hann lifi heilsu gefur. 

Hann ſnaudan vann dauda. 
— — 

Annar flokkur 
inniþelbur 

beiltæði sg uppvafningar 
til Eriftilegs framferðis, 

fýnir einnig, hversu fallvalt vg litilsvert ſ 

——— ágæti og eptirlæti. 
* 

óeilræði. 

AUngum er það allta bezt, ab óttaft. nb ft 
ſinn herra, þeint mun — nef 
og virbíng efti þverra. 

2. Hafdu hvorki häd né ſpott, —— um 

rædu mína, elfa qub og gjörðu gott, geym 

Sel gru þína. 
3. Foreldrum þínum þéna? af dyggd, bad 

Má gæfu veita, varaſt þeim að veita ſtyggd, 
viljir þú gott barn beita. 

á. Hugsa um-pad belst og fremft, fem ; 

fh 
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5. Lardur er í lyndi glabur, lof $er þan 

hjá þjóðum, hinn er ei nema hálfur madur, 
fem hafnar fíðum góðum. 

6. Opt er fá í orðum nýtur, fem íbfar 
menntun Færa; en þufsínn heimſkur þegja : 

S blýtur, fem þrjógfaft víð ab Læra. 

77. Bertu Dyggur, trúr og tryggur, tüngu 
geymdu þína, vid eingan ſtyggur, né í ord⸗ 

„um hryggur; athuga ræðu mína. 
8. Lítillátur, ljúfur, fátur, leif þér ei úr 

máta; varaftu? fyjátur, hedni, látur, heimſtir 
menn ſvo láta. 

9. Bift á valt þeim vana halt, vinna, 
eða, íbjas um fram allt þú ætib ffalt, elffa 
gud og biðja, 

Vísur un Zúters fræði. 

K Klar Luͤteri fræbin fróbir, É 

Finna unna menn hér fett á islenzkt mál, 

Lesid, prisid lydir góbir, 

Larid, heyrið, gjorid rétt og fedjid fáls 
Ljüfra gjafa njótið, neyti, 

Naͤdar tidir kannizt vid, 
Drottins litillätir leitid, 

otning veitid, 

Bidjid gud um góban fríb. —— 
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2. Bæbi medur munn og penna, 

Meſt á fibíta albar koldum tima? og ſtad, 
Menn vel fvínnir kunna' ad Fema, 

Koma heimi ſtyldug gjold, ef forſmä'r bad; 

Ordid dyrdar daͤdum prydum, 
Dyggar leggjum bakkir möt, 

Þeim, er fóma fæbum fríðum, 
Saͤdu tíbum, 

Sprettur gott af góbri rót. 

Kriſtins manns. athæfi. 

Serhoad hefir fína tid, ſoo er ab blæja og gráta, 
höf er begt ab hafa? á ollum máta. 

inn eg það í fræbi hreinu, fróbir menn 

fem toludu' um, efti ffebur alltí einu, yms⸗ 
um ffíptir tímunum, á ſtodugu' ekki ſtendur 

teinu, ftunbleg ſorg og lukkan blíb. Gera 
hvad hefir fína tíð. Eins fyrir manni 
Og menja reinu, margt „fann á ab bjáta. 
Höf er begt ab hafa? á ollum máta. 

2: Peſs áttu með greind að gæta, gängi 
þér vel med fettan bag, þú kannt odru má {fe 
Mæta, á morgun, Heldur en var i bag, 

twvennt hefir til ab glebja? og græta, gud— 
ýms. maftar hondin pyd. Seh ſ. — 
Djair eingum beſs ab þræta, þab er aud⸗ 
rädin gáta. H. e. be a. þá o. m. 

A — 
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3. Tregaft ei, þá ervitt veitir, einhvern 
tíma forgin Ívín, fvo náttúran fjálf því 

breytir, jólin eptir regnið ſtin; gud þeint 

ollum Huggun beitir, hér ſem lida forlag 
fri. S. h. ſ. t. Til srvæntíngar þig ei 

preytir, þó þú megir gráta. H. e. b. a 
þ. á. 9. -m. 

4. Berti? hógvær, þá vel þér geingur, 
ſoo veroldin þig bleffi físt, á augabragði. 
allt forgeingur, audnu lán, þá hjólið fnýfi, 

velgeingninnar ſtokkur ftreingur, fundum 

minnft þá varir lýð. S. h.f. t. Hindra 

„jafnan horffur breingur, holdid fig ab ftáta- 

H. e. bab. o. m. 
ós Gudi' er bezt ab trúa, treyſta og taka 

því vel ab hondum ber, vér ſtulum efi. 

frekt á freifta, að fylgja því, „fem holdid 
lét gudhradſlunnar nærir neifta, nädin brott“ 

ins gæfu þýð. Séerhvad hefir fína tíð: 
Gá oſs befir af loſtum leyfta, hann leidi 

| hryggva vg kaͤta. Hoͤf er begt ab hafð 
á ollum máta. 

á Varhygd. 

Abun þú albrei fért, 

Aldrei tala? um hug Þínn þvert; 
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Pad má Falla byggins hátt, 

Ad heyra margt, en ffrafa þátt. 

Tak þitt æ í tima ráb, 

Toͤkſt, Þó ei fé lundin brábs 

Vin Þinn ſtaltu velja þér, 

Gem vitur og Bar meb trýggur er. 

Of og van. 

Eitt er vid oft bætt, ef augun lita gullbaug, 

Ef honbin og hugarlund, horfa upp á ſitt valb. 
Hittiſt varla hóf rétt, þá þlaupib er í gum <faup. 
Geldur þefg galið hold, ab glifi verbur opt ſlis. 

2. Hitt er van opt hætt, ab una ei víð Htinn mun, 5 

-Egna til fín ógagn, og eir gulli virba meír; 
Sliſinn pykir lánlauð, þá líbur þann ſitt eigib ftrib3 — 
Rikum opt i raun raf, raktarleyſid fátætt, 

Gott og HILL 

Gott er ab geyma ſitt, og geta þrófab 
rett hóf, vera or vg vel far, og eila“ 
eingum rángsleit, bælt:þyfir eigið. allt, ond⸗ 
vegis í fjáljá hand, bjarfur þver af fifa 

ſterf, ffjóta fínnur þugbót. 
2. Ihlt ef ab fjá fult, á fínum, há 

braud hvín, letin víft ef út át, ábur gefid 
furráð, lika þyfir ljótt of, ab láta út fyrir 
brýffju át, endilega er leið lund, þá 
längar vinn á bújsgáng. 
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3. Gott er ab greina ſatt, og gefa 
pjädum heil räd, ſtamta nidur ſtemmt had, 

er ſkedur ekki ſpott med, holluſtn hond full, 
haſtri geingur dyggd næft, unna þeim, jent á 

mann, eina þrífa? eg þá grein. 
4. SIlt er á: óbeilt, ad eggja þann, eg 

tóblega, laftanna er lygd veft, þó lydir virdi 

gaman⸗ſmid; æfir gledi kränkt líf, aftar 
= heilum baflaft. Dreiſsid með ſer Dregur hlaſs, 

af dyggdalauſri oötryggd. 
5. Gott er ab geyma fátt, í gudi hafa 

fognud, þola bæbi og þreja sel, þeffja fínn 
eiginn fleff, heilſa vg hand frjáls, beitir 
=. Besta þad eg veit, lítillæti lund tát, lífa er 

haldin dyggd rif. 
6. líter hatur óftillt, óttaleg mun 
hugar fótt, þúngt eg held ad þola rángt, 

— þjáníug. gjórir forſmänz vonda falla eg vél 

fynd, vamm kemur ſpott' fram, plága mun 

og piſl nóg, ab pínaft fyrir verk fín. 

— Tve Verst. 
Lagid: Oldüngar Jüda annars dags. 

Gud nädi nú hvad geingur tregt, geysar 

) Byrva versid finnſt i einu exemplari það 29. 
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ränglatid heldur freft, á veltu hjóli heim 
Urinn er, hnignandi fer, til falls med ollu 

flýtir fér. — 
2. Oll manna hugsan, bjarta? og ged, 

hnigur til beſs ab girnaft féð, Ýmisleg begb- 
an org vg ljót, en ei finnſt bót, hefnd nun 

því koma hord á mót. 
Viſa. 

Fyrniſt heimur, fäheyrt ſtedur, 

Frelsarinn Jesüs geymi oſs vel. 

Hans hingadkoma guds born gledur, 
Poͤ græti Þar til ſorgar⸗el, 

En þá verda út, all óvebur, 
J benbur guds eg kriſtna fel. 

Hexametrum. 

Holdid oftátt veit fyri fram fátt, hvad falla mun Þægra, ' 
Reidir ſig — á megn ſitt og mátt eda mannorbdid 

frægra3 
Dfýrílátt, þad ætlar fér þátt ab enbingu dagraz 
Eá er íb gátt, þó fjáift ei Þrátt, fem felur þab 

lægra. 
Hexametrum. 

Old óbum ſpilliſt, uggleysinu bárlega fyllíft, 
Glapa vegur gyllift, gírnd holdsins margur adhylliſt. 

en hid ſidara þab 34. í fálminum: Gef eg mig 

allan á guds. míns náð; en onnur fer erempl. 
útiláta þau, 
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Um misjafnt hamingju lán. 
Lagid: Opt vindar eit þjá. á 

Barna lund blind fadd, víb brjóftin moͤd⸗ 

ur fúra, æffuftund ómæbb, fyrir eingu fann 

ab ftúra, em þab mund algæbb, er mannd“ 

ing náttúra, ſtammt mun til ſküra. 

2. Einn ef kemſt hér hátt, og hyggur ſer 
til fæti, á þá ſtemmſt abbrátt, eitthvad það 

menn qræti, hjartad kremſt, hvarf brátt, 
helt er þófti mæti, allt eptirlæti. 
8 Glian reið grá hart, gnap þá ſtorm⸗ 

ur bryllti, oldu geys grimmt margt, gleſt⸗ 
um reida ſpillti, þejót eyð, en fnart, onnur 

rumid fyllti, og. bátnum bilti. 
Á. Sker, ab ljær, {fin fól, ſtirt ad morg“ 

un koſti, um abra grær, eift ból, yrju dagg⸗ 
ar rofti, fínn flær, heims hjól, hveſtur 

guſtar lofti, med feifna frofti. — 

5. því er allt í heim', ef ſoo mætti 
greina, næfta valt, pad þeim, þyfir viſt, er 
reyna, á hlidum hallt hálft tveim, hjólið 

“ lukku teina, fer braut ei beina. 
Veraldar Flaͤttſkapur. 

Sama lag. 

Svo fem gler, ſyniſt mér, fælan þál, ver“ 
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aldar, hvikul her, hvad líst þér? hvítt ab 

ofan falbar, undir ber, ef þú fér, illu 
brúnir Falbar, og täli tjalbar. 

2. Margar hátt, hün þrátt, höf í yfir 
læti, lukkan fátt, léf bátt, litla ſtund meb 
fæti, jtób vid gátt, fljóð flátt, fellbi Þann 
úr fæti, frá meftu mati. 

3. Alits frid, fræg blíð, fyrft hún morg⸗ 

um reyniſt, heimſtum lyd, bæg þýð, hitt þú 

undir meiniſt, ſlüngin ſtrid, (æg efnið, flótta 
ug rétt ſvo greiniſt, brátt burtu leyniſt. 

4. Lukkan bál, heims prjál, hold og blóbíb 
áta, flæbar-búl, freft brjál, fram úr réttum 

mäta; það er tál, fvífur þál, um ſidir fann 
ab láta, fárt fuma gráta. 

5. Vid leigu⸗boöͤl, láns: tól, likiſt heims⸗ — 
ins fæla, okyrrt bjól, ragl, ról, reykjar dupt 

og fyæla, glislegt hól, gabbtöl, Hin mamm⸗ 
ons þræla; hver má því hala? % 

6. Daubleg mynd, mannkind, molbar leir“ 
"nn veikur, beinagrind, blásin vind, bóla vatnð 
og reykur, hladin fynd, lauslynd, fem logi 
Íráþurr kveikur, á brardi líf leifur. 
7. Holdid bjart, ber ffart, bæbi gull og 
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kladi, en þú vart, óþarft, ábur rotid ſadi, 
gerður fnart, $eif art, vejælt madka fæði, 

fem „ll enbar gadi. 
8. Volsid þér, valt er, ef viltu rétt að 
grunda, lifid þver, fljótt fer, fræftín oll tíl 

hundaz Fiftu hrer, kropp ber, falban út med 

funda, opt innar ſtundar. 
9. llum ſid fjá við, fannra leita däda; 
hógvært lid fær frib, fem flýr tíl drottins 

nábas funda gríð, guð bíð, ab geyma fálu 

játa; gæt góðra räda. 

óeims ófómi. 

Gama Tag. 

í Svérfa happs tímar, hofud ſundlar kvilla, — 
gnaps brimar, get eg fjónir villa, ſoipan ſtraffs 
ſtimar, ſtjarnan ſpäã mun fylla, vg athafid illa. 

2. O, ad tár cikof, af augum jafnan rynni, 

eda naͤr i grof, yndiꝰ ab hvílu fínni, ſynda fár 

upphof, fáln ógna minni, ef kannaſt vid kynni— 

3. Agirnd grá æbbi, yfir fjollin häu, trú 

a flá flæbbi, á fróns hálsanafmán, þrjógfan þrá 
þræbbi, það nær blindir fán, þar lægbir lágu. 

4. Vizku vatt fofnar, Veralbar bjallan 
klingir, drottna malt dofnar, bala Flutf- 
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an hringir, ſtoͤra prakt ftofnar, fá ſtimpla 
malminn pyngir, því margt ab þýngir. 
5. Ord herrans aktaſt, í allt of lítlu gilbi, 
bverud manns maftaft, meir en vera {fylbi, 
ſynda fans fraftaft, froͤn og herud fyllbi, träz— 
Viljinn trylldi. 

6. Von er því, vor er, verdi gud ab hefna, 
bætta ný nú þér, nærri vill oj ftefna, frá eg ný, * 

fjær fer, framar meir ab nefna ref rauna efna, 

veroldinni tildrukkid. 
Vond ertu, verold, med velabrogdin margfold, 

Þeir fá fjalban gób gjold, fem gefa ſig á þín - 
holdz þú riſtir einum ſpottſpjold, og ſpear þann 
Up í þá voldz múta, {lærð vg mein kold, 
markad er á þinn ffjalb. 

2. Þeim fem þú ert bráb blíð, býr þar unbir 
helſtrid, hvergi muntu heilſmid, þó haldin særir 
däfrid; vonzku þinnar ver hrid, veſtnandi fer 

tid, fá þitt varaſt járt nid, ſelan tel eg hann lyd. 

áversu fánýt fé forðildin. 
Folnar fold, fyrniſt allt og madiſt, bold er mold, 

þverju fem þab kladiſt. 

Bú er raun Þab fannaft víba, fviful vg volt 
tr heimsins blíba, í ſpakmälum lærðra lýba, 
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Teingi þar um ræbift. Hold er mold, 
hverju fem þab flæbift. 
„2. Hugsa'eg opt í byggju brunni, af hverju 
menn fig færa Funni, þó er þab næfta? í náttúr“ 
unni, að nakinn ſerhver fæbift. H. e. m, h. ſ. þf 

3. Fordild oll hún flýr úr huga, þá feigdin 
mann vill yfirbuga, lítið ftaffar dokku duga, 
þá daudinn inn ab læbift. Dc e.m., h. ſ. þ k— 

4. Hoad gilbir, þó rífur rambi, tegift við og 

= ffandi á þambi? einginn er ſoo bigur í drambi, 
ad banbinn nokkurn hræbift. H. e.m., b. ſ. þ. Í. 
5. Pó á þér {fíni ütlenzk braftin, yfirlætið 
og vizku prakin; trú þú mér, ab mínfar maktin, 

—* af modkunum þá fnæbift. H. e. m., h. ſ. þr Í: 
6. Adur en (fann ſte) úti er nóttin, af — 

tefur ab draga þróttinn, femur þá bæbi kveisa 

og fóttin, kvillinn fúr ei græbijt. Ð.e.m.,b. ſ. 6. 
7. po ſtundum gángi þeir ſtokkum búnir, Á 

ſtigoelunt én ſporar ſnuͤnir, út víð grafar balk⸗ 

ang brúnir, bein leid ollum bradiſt. H. e⸗ 

mt, þe ſ. þf 
8. — og býrir búfar, danſkur fjóll 

— og tregur mjúfar, ab ſälunni lítið ſeinna hjúfr. 

ar, þá ſorgarhitinn gradiſt. H. e.m., . ſ. þ. #6 
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9. Þó hygginn ſert og haglundadur, hafðir 
räd min friftinn madur, hér er ſpo valtur 
heimsins ftabur, hinn jær gott er madiſt. 

Hold er mold, hverju fem það flæbijt. 

Um Ágirnd og áutafafn. 
Mig ángrar margt. hvad nrannd athäfed, 

hvernig heimi? er háttab, hef? eg vel féð. 

Gldin óbum ſpilliſt, oſid margur hylliſt af 

téttum vegi villiſt, von þó hjartad fvillift, 
heimur af hrekkjum fyllift, hegt mun efti ad 

dylja það. Mig ángrar margt 
h vad. - Eynd og gozid gylliſt, ſoo geti 
Menn eignazt fed. Hvernig heimi 

Er hättad, bad þef eg vel ſeéd. 

2. Upphaf allra Flæfja, er ägirnd faſt ad 
tæfja, auraſafnid fæfja, ſitt frá hverjum fræfja 
log med limſku flæfja, lagsmenn fína meft þún 

bad. M. á. m. h. Ofund og ofſtalja, af 
því vara red. H. h. e. h., þe be. v. ſ. 

3. Hoar fem ab þúsrúm tekur, heimſtu' og 
blindleit vefur, bleſsun í burtu refur, búinn er 
ſtadinn frekur, tryggb og hógværð þrefur, 
beimtift fals í þeirra ftab. M. á. tt. b. Blu, 
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fá mun fefur, ſem fífu umgeingft með. H 
ARON 8 

4. Qún lét hrekki brjúga, hingad í landid 
fljúga, solaba fann ab fúga, frapt úr beinum 
fjúgas fagra manmonð müga, margur ſina 

bleſsun kvad. M. á. m. h. Seims er ſofnud 

hruͤga, ſälin logd í veð. H. þ.e. h. P. h. e. v. Í 
S5. Aumt er yfir ab klaga, er bad hvers manns 

ſaga, ſetning lands og laga, läta pening naga; 

mútur málin draga, meinlaus fellur opt fyr! 
þad. M. á. m. h. Viſt um vora Daga, veit eg 

E ab.þvílíft befir flebc:,Ð. be. ba þ. þe. se 
6. lekar dyggdir falla, finnſt færleifur 
varla, fannleif bygg eg halla, hrornar mannbáb á 

fnjalla; trú er farin til fjalla, fær nú effi í 

2 hyggbum fan. M.á.m. h. Agirnd næfta alla, 

á annað fellir kned. H. h. e.b., þ. h. e. v. Í 

7. Mammon maktar ſnaudur, mjog er hjälp⸗ 
ar traudur, burt er brjälid vg audur, þá búfur“ 

inn liggur daudur, leirínn rótaft raudur, rikis⸗ 

kroppnum utan ad. M. i. m. h. Faſt fyri 
fremd og haudur, fánýtt moldar bed. 9: 

Beib þe bes Í. 
8. Viti virdar vg tbenbi, von er ad heimur⸗ 

ER 
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inn endi; fjá til ad fálín lendi, um ſidir í 
drottins bendi; opt þad efnid kenndi, einn 
ſä beſsa víðu kvad. Mig ángrar margt 
hvad. Paunkum þángad rendi, því ber 
ſturlad ged. Hvernig heimi' er hättad, 
bad þef eg vel ſed. 

“ Oflátúnga. lýfíng. 

Heims af keim, bygg eg nokkud ínna, hvad margur 

Belbur mikid af fér, misjafnt éþó ab reynift hér, 
þad er mabur, þó bann láti minna. 

Margt býr ſtundum mér í fínni, menn þegar 
ab ftolta fé, og volja mikid í verolbinni, 
en vita hvorki Ame B, ſidur þó í ſamvizkunni, 

ſjälfa ſtynjar pad þeim berz þó margur 
haldi mikid affér, fleſta ab einum 
ber þá brunni, er brjalid upp á fínna. 

Mad er. maður, 3 bann láti 
Minna. 

2. Margur Pleſoaſt — á lJadi, af 
miſkun gubs vg veralbar aud, þína abra 
Brautin pfadi, fem þverra nábí baglegt 
braud, þriðji hoͤpur þá forfmábi, beinkti hvorki 
á deyd né fé. MM. bm. a. þá 25 því 

= 
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feinna ekki gábi, ab æfin mundi linna. þ. 
nt, þe þm. 

3. Þegar þeir fara ols med æbur—- yfir“ 
menn ſtundum þetta ffer—ffrum ab told 

“vg ſtemmdar⸗ redur, {fenmtan þeirra boilik 
er, um eldsins þeinfja efti glæbur, fet 

oͤgudlegum hefndir lér. M. h. m. a. Í 
Gætum ad því, góbir Bræður, guð mun' 
vitja fúna, þ. ee m., þm. 

4. Kunni þér ab mæta maður, mjog vele 
Búinn fér þú bann, heidurlega handtéradur, 
E hvergi fáftu Þvilifan, hans er allur gjarda⸗ 

glaður, glóandi með ormaffer. M. h. nt 

nf. Einnig fjálfur alreimabur, upp med 
bondum tvinna. P. e. m., þ. h. 1 m. - 

0. Ber á hondum breitta hanzka, burut 
fernar Elæbbur á, með knappa', treyn og 
jólin franffa, kladin trúi eg bylji fá, ſeſt 

um hálsinn ſilkid danſta, fvarbar Heim⸗ 
dals lagður ber. M. h. m. a. ſ. Med 

ſtigovel bæbi? vg ſpora ſpanſka, ſpennir üt 
úlfa finna. þ.e. m., þe þ. I. mt. í 
6. Nü⸗kragann með rembi-læti, veira beir 
—— ſinn —— háls, má ſke fumir mett 

| 

3 

a, 

— 
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eſs gæti, þann mundi effi betur en frjáls, 

nn rr 

á þeim eru haldin meſtu mæti, ſem misjafnt 
Ívisa þar vg þér. Mi h. m. ac ſ. Dremb⸗ a 
nn rambar í fínu fæti, ab ſonnu Fann ei 

hlynna. Þ.e m. þe þm. 
7. Härid ofan á berbar buftar, þér med 

kampa og ſkeggid ſitt, fis af fótum dregur — 

og duſtar, med bávænt belti og handgull— 

nytt, þenna landsins peinkir furſta, pjöͤdin 

ber, fem nálæg er, MR. hem. a. ſ. Slikan s 

fylbe eg reikna ruſta, ef reyndi hann nollur í 

hinna. P. ec m., þe h. l. m. 
8. Heldur en eigi hnakka⸗kertur, ——— Á 

ſtiugur mjadmir á, nokkud lífa naðafpertur, 
naud má -Þþyfja {líft ab fjá, fá mun þylja 
ad ſkyni ſkertur, ſtrumar um fróman hjorfa⸗ 

grer. M. þem. a. ſ. Af ótríleifa undirfergt⸗ 
ur eda brogdum hvinna. Þe. m.,p. h. l m. 

9. 3 bábunt vosum glimur gjaldid, gylltir - Ég 

hnifar og tóbafsbós, þeir ætla þér muni vera? í 
valdi, veroldin all og hennar ljóð; fitja í hvitn 

ſilki-haldi, ſorg þeim eingin nærri fer. Mh. 

m. g. ſ. Fyrir dyrunum ſtendur daudiun kaldi, 

reinginn hyggſt ad finna. P. e. beh. ta 
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10. Eg á nóga upp til fveita, „aura, þegir 
hann, þar vg þar, ſmjorin, krof og fatla neyti, 

í kiſtum filfur þér vg hear, wra, ſaudi' og fäla 
feita, fí húffinn þá af mér. M. hem. a. Í: 

- Eg þarf ei eptir láni? ab leita hjá lofum 
búbarflinna. P. e. m., þ þ.m. 

11. Ef srjátæfur ab honum kemur, aud⸗ 
ar⸗lundur vigfu-býr, fen ætíð fína túngu tem⸗ 

ut, á tignar-bót og málín ſkir, og miklu fleiri 
menntir fremur, mann ⸗ vits góður náms um ſter · 

M. bn. a. ſ. Hinn þá hvergi nidri nemur, ef 

nokkurt fvar ſtal inna. P. e. mi, b. h. Í mt. 
12. Ef ſpyr þú hann ab einn ordi, upp AÐ 

hreſsa gedid bitt, fé had nokkur ſälar fordi, 
famvigfunni ab auka frítt, þá er likt ſem ſkollinn 

ſtkordi ſtilning hans vg minnisker. M. þm. A. 
ſ. Hann leitadi ſizt ad lifsins bordi, um 

leingd lifdaga fínna. Þ.e. m., þ. b. l. m. 
13. Adur en (fann ſke) útí er nóttin, iunan 

lítils tíma þá, bauba kemur forgleg fóttin, ſorg⸗ 
ar⸗elid þá víð Þrá, ſamvizkunnar þvingar * 

þróttinn, þregngir, færir, nagar, ffer. M. 

h.m. a. ſ. Ekki er hagur undan⸗flöttinn, ef 
orkn bilar ſtinna P. e. mi, þe h. l. m. 
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14. Þá er horfið ſtolts og ſtätid, ſturlaſt 

finn? vg hjarta⸗ged, ſtodar ei þó geti grátið, 
guds ef effi? er andinn medz þá vill feyra í 
Branta mátin, þjófurinn gamli Lueifer. M. h. 
M.a. ſ. Bild? hann hafa? af loſtum látið, um 

leingd vaganna fínna. P. e. m., þ. h. 1. nt. 
15. Heiði guds ab ofan adir, óftobvarleg 

(gætum þefs), fatan Hagar, fynbin hradir, 

ſamvizkan er mjog oͤhreſs; árafjolbint elbinn 
Slætir, og uppfperrir fjónargler. M. h. m. 
a. ſ. Hvert ſtal flya? hvad þá gradir? þver 
fann bót á vinna? P. e. m., p. h. J. m. 

16. Aptur vil eg mér annſa fjálfur: þinn 

Gumi hvergi flýa fann, þó heimsins leiti um 
allar álfur, eingan fínnur bjálparmann, fé 

bann þá, fem kusi' eba kalfur, ab falla á þann, 
fem bjargir ér. M. h. m. a. ſ. Eff er þetta 
orda⸗gjcilfur, bad athugi þjóbin finna. Pad 
fer betur, þó þeir létu minna. 

17. Egær fefur í ollu þefsu, og odru fleirn 

A | en er þó jamt meb bjarta hreſsu, 

bvi herrann Jeſüs græddi pad allt. Hann 

keypti mig frá kvalanna prefðu, og fgjnði þar 
til ſjälfum fér, ſoo hald'eg minna? af 

18* 
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fjálfumt mér. Get eg upp mina ſigur— 
mefðu, er ſatan fann ei blynna. Það fer 
betur, þó þeir látt minna. 

18. Berti mér til hægri handar, hjart⸗ 
færafti Sejú minn, ad burtdrifiſt illir and“ 

ar, ofan í nedſta búftab finns fvif, er djof⸗ 
ull famanblandar, ſetjiſt hans í fverfa fer. 

M. h. m. a. ſ. Eingin mér þá eymdin 
grandar, ef eg þig má finna. Pad fer 
betur, þó þeir láti minna. 

19. Gú lítillatið rótin rétta, af rokum 
góbum komin er, hjá, Mattheö vér meg“ 

um frétta, málsgrein þá ſem ſtendur hér, Í 
ellefta er tjábd þetta, einfa ráð þan nýtur 

sér. M. h. m. a. ſ. Angri þúngu af vill 
letta, ef þeim gjorum fínna. P. f. b., þ, þe l. m. 

20. J guds nafni allir ſaman, ad oſs 

gaetum fyrr og fíb, her er eff á gángi gamall, 
goͤda miſsum effi tíð, en hofum Sejúm fyri 
framan, freiftíng þá ab hondum ber. M. h 
m.a. ſ. Sig venji þver á trýggbir taman, 
tállanft þonum finna. P. f. b., þ þe l. mt. 

"21. Ég frátef alla fróma fveinn, fólfib gott 
56 heidurs menn, fem óttaft guð og elffa" harð 
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hreina, ordid, trú og fannleifenn, veri hann 
Þeirra verndin eina, vg. voldugt ffjól í ranna 

hver. Þeir munbu Halda minna af fér. 
Æil hinna annara manna? eg meina, fem 
Miðjafnlega ſig kynna. Pad fer betur, þó 
þeir láti minna. 

22. Bid eg gæða þýbar þjóbir, þyffjaft 
ekki fvæbib ví, helbur vildi heidurs Þróbir 
hlyda fróbum räda fib, vizku horfir, glabir, 
gödir, gleymi ſſemuz tíminn þver. Margur 

heldur mikid af fér. Forum býrar fríar 

óir, en forbumft gjordir hinna, fen lærðu - 
of feint að láta nokkud minna... 

Ur látínu útlagt!. 
Minnſtu ab gá, ef hefð þin er há, ab haldir hid rétta, 

Bel þó um fjá, hvern viltu forfmá, eba virbingu fletta. 
Lukkan mjog bá, kann ladaſt þér frá, þab lát Þig ei pretta, 

Ppykiſtu frá, fvo beink þár upp.á, ab þú megir betta. 

Enn úr látínu útlagt. 
Stund er jú feinafta, ill vg óbreínafta, oſs ber ab vafa. 
Reiknaſt, fem oͤkominn, réttláti bómarinn, relkning 

ad taka. 

Vir videas, qvið tu jubeas, dum magnus haberis. 
Prospicias, quem despicias, quem lædere quæris. 

Dat varias fortuna vias, nil ergo, mireris, 

Sed metuas, ne forte ruas, dum stare viderig. 

J Ý 
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Odkominn, ófominn, ab afmá ránginbin, en jofnud frýnd, 
Umbuna réttindin, refa. burt illlyndin, rikid þitt lena. 

Um mansins fallvalta lif. 
Lagid: Upp á fjallið Jeſüs vendi. 

Manm ſins fluttur er, eg inni, anbarbráttur 

í noſunum, —— trüꝰ eg lífið linni, 
fem laufid fellur af groſunum, litid ſälu 

liknar binni, þó liggi féð í koſsunum. 
2. Eins vg heyid fellt í flekki, folnar up} Í 

mígunum, dofnar hold, þá bettur af beffi, 
í doprum anbar Fúgunum, daudinn gefur 
gaum ab effi, þó gullið liggi í brúgunum- 

3. M augabragbí einn ffebur, umbreyting 

ég viſtunum, fyrir mjúfa fæng fæft molbar beð“ 
ur, minnſtum gjar af liſtunum, litid þjált 
grætta gledur, þó gullið liggi í kiſtunum. 

4. Ver ſtulum ekki verold freifta, að voga 
allt, ſem djarflegaſt, illra girnda alinn neiſta, 
ütſſokkum fem ſnarlegaſt, á fannar Jeſüm 
ſon guds treyſta, fálunni er barflegaſt. 

Flærdar fenna. 
Lagid: Ab idka gott med aru. 

Annars erindi refur, úlfur og laungum 
fannaft þab, lægt margur lofordsfrekur, litt - 
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verdur úr, þá hert er adz meban {lær ord 

sið eyra, er þér Fær vinur ab heyra, ſertu 

Tær, ſvo er bad effi meira. 
2. Slikt er hyggindi haldin, hofdingsſtap⸗ 

ur og meuntin prüd, veroldin falli faldin, 
födrar ſinn kjöl med ſtolla-hüd; lerd er á 
lymſku⸗beglur, leynt ſer hjá, faun þær reglur, 
fem kottur fá, er kreppir ad hvaſsar neglur. 

3. Opt er fagurt í eyra, alþýbu lof af 
bræfni veitt, hinum, er á það heyra, heimur 
bykir, fem kälfſtinn eitt; í augun greid þlæa? 
og hlakka, hröſa' um leid, bíbja? og pakka, 
Þúín er ſueid, þá fnúa þeir víð þér hnakka. 

4. Oeimffur er fá, fem Heldur, hvers 
manns loford, fem fullgjort fé,. einfalbur 
opt þefa gelbur, alvoru meinar þab. þinum 

er fé; tryggda gjald tíls með forni, tempr ⸗ 
aſt kold, nema við ſporni, vinur í kvoold, 
en vélar þig ſtrax ad morgni. 

5. Heimurinn hrekkjafulli, handverk þetta 
meſt brükar nú, ab fóðra eir med gulli, út 

geingur honum myntir fús orda⸗glens ei 
Þarf kaupa, allir léns me það hlaupa, 
koſsa⸗flens, Falja, ljúga! vg raupa. 

R 



200 

6. Gá hefir beyt úr býtum, fem bíríb get⸗ 
ur ad ſinu einn, frjäls af lymſkunnar lytum, 

lifir og deyr þvo hjartahreinn; tryggdum viſt 

vél nú farga, verold fnýft; hver vill bjarga 
räaͤd er físt, ad reida ſig upp á marga. 

Aldarháttur 
með stuttum ský ríngum. 

Áður á tíðum 
— Var tízka hjá lýðum 

(Svo tryggorðir kenndu), 
Frá barndómi blíðum 

Með fremdarhag fríðum 
Að frægðum sér vendu; 

Af streingboga stríðum 
Í Hárs eldar hríðum! 

- Þeir herskeytin sendu, 
"Eða? á mar víðum 
Skervallar skíðum ?, 
Til skemmtunar rendu. 

„ Már, Óðinn; hans eldtir, sverð; þess eldar 

hríðir, bardagar. ?) Skervöllur, sjóri þess vall- 
ar skíð, skip. 

„2. Manndómur mundi, 
Þar sveinar á sundi 

Sóktust að afli; 
„Einn sat í lundi 

Hjá litfögru sprumdi 
Og lek sér ad tafli; 
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Hinn þar við undi, 
Sem hátt knöttur hrundi? 
Eða handsaxa kafli í; 
Lof þeim að dundi, 
Sem frægð bar af fundi 
Með fann - deigul - skafli?). 

1) Kafli, þar um var haldið höndinni. ?) Deigull 

eða dígull, er eld- panna; dígulsins eða deigl- 
Unnar fannskafl, er gullið. 

3. Verfákum! vöndum  : 
Með bifroknum bröndum? 
„Þeir bægðu frá láði, 
Byr sáung í böndum 

Á brimvallar gröndum?, 
Þá beittu við gráði; 

- Geir rumdi? í röndum, 

| 

Þar rík þjóð í löndum 
Rita - jelé háði; 
Gnótt var í höndum, 
Gekk lið af. ströndum 
Með gló- Kraka - sáði. 

E 1) Ver, veiðistaða; ítem: sjór; hans fákar, skip. 
—2 Bif, Vatn eða sjór; bifroknir brandar, árar. 

) Brimvallar grandar, bylgjur, sjór. *) Rítar, 
skildir; ríta -jel, bardagar. ; 

4. ÝL bendum skutu, 

En álmdrósir? -þutu 
andfari þunnu; 

Burtsteingur brutu, 

— 

En hátt skildir hrutu, 
í „Þar herfákar runnu; 
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Benfossar flutu, - 
En lágt hinir lutu,“ 
Sem lítt verjast kunnu; 
Sæmdar ráð hlutu 
Og síns afla nutu, 
Þeir sigurinn unnu. 

1) Y, boga. ?) Alnfur, bogi; hans drósir, örvar: 

5. Armi hvortveggjum 
Á lidshandar- leggjum 
Þeir ljós mundar! hreifa; 
Glatt skein á seggjum 
Með geim - foldarneggjum?, 

" Svo gramsrunnar3 leyfa; 
 Dígulfarms dreggjum 
Á valborgar veggjum * 

= Vildu menn dreifa, 
- Í Ángantýrs hreggjum 
Undateins eggjum 
Ótraudir veifa. 
1) Mund, hönd; hennar ljós, fíngur - gull. ð 

Negg, hjarta; foldar- negg, steinn, geim-negf 

foldar, er gimsteinn. 3) Grams= runni eða rún) 
hirðmaður. ) Valborg, ér hönd; hennar vegg!" 

fíngurnir, á hverjar menn vildu dreifa dígulfarmð. 
dreggjum eða gullinu. 5) Ángantýr, Óðins 

* heiti, vegna mjúklátrar þjónustu, er hann veitti konu 

sinni Frigg, hans hregg, bardagar. 

6. Ósæmdir biðu, 
Þeir ofríki lidu i 

Og ekki sín hefndu; 
Djarfir fram riðu 



203 

Í dyn Sköglar hviðu * 
„Og dreingskapinn efndu; 
Tröllmarir 2 skriðu 
Að undasilgs3 iðu, 
Þá oddaþíng stefndu ; 
Lítt fyri kviðu, 
Né, sár þó þeim sviðu.,' 
Til sorgmála nefndu. 

Lt) Dyn, dunur; Skögul, valkyrja; hennar. 
hviða, bardagi. 2) T För vargar; mar, 

hestur. 3) Undasilgur, blóð. Skáldið: segir, að 
Vargarnir hafi sókt í blóðfossa iðuna, hvar bardagiun 
Var áttar. 

1. Spakvitrir spáðu, 
Þeir gjörla margs gáðu 
Og glöggskyggnir váru; 
Kænt niðurkljáðu, 
Þá kífþrætur háðu, 

Úr kappmálum skáru; 

Trygga sig tjáðu, 
“ En tálið forsmáðu, 
Því trútt hjarta báru; 
Meir gáfu? en þáðu, 
Og því víða náðu 
Þjóðræmi kláru. 

S. Ísland má sanna 

Það átti völ manna 
Þá allt stóð í blóma; 

Glæ sóktu hranna ! 
Til víkra kóngsranna, 

á 
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Vel reyndir að sóma; 
Ýmaleiks anna ? 
Þeir ymð þorðu kanna, 
Sem yrki“ forn róma; 
Ilþorns% og tanna } 
Óx æði varganna ,' 
Þar einn beitti skjóma. á 

1) Glær hrannar, sjór. ?) Yma, bardag! 

3) Ym, hljóð, gný, það er: þeir gömlu menn þorð! 

“að kanna eða heyra vopnabrak, sem skeði í bardag- 
ans annríki. — ) Yrki eru kvæði. $) Ilþorr; 

„sí klær. Skáldið segir: þegar einn beitti skjó má 
- (sverði) í bardaganum, óx æði klónna eg tanna 
varganna, sem væntu sér bráðar. 

„9.- Þeir báru hjálma 

Og mjög drifna málma 
Mardallar gráti !; 
Brjóst fleinar? fálma, 
Í sárelda* sálma 
Framsóktu með. gáti; 
Spor Mistar skálma * 
Og spjörflugur *tálma 
Spreytínga státi; 
Valjarðir jálma%, 
Við uppdregna álma, 
Svo allt var á bjáti. 
) Mardöll kallast Freya; hennar grát 

gull. 2) Fleinar, alls konar skotvopn. 3) Sár“ 
eldar, sverð; þess sálmur, bardaginn. 2) Mish 
valkyrja; hennar skálma spor, sárin, hver eð. 

ásamt spjörflugun um, skotvopnum, voru næ 

og viðkvæm spreytínga státi. $) Valjarðir, hend- 
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Urnar, á hverjum valurinn sat; jálm a, þ.e. hristust 

með nokkurs konar þyti. 

10. Eand lögum vörðu, 
Þeir viktug ráð. gjörðu, 
Svo vandræðin bættu ; 
Fyrr frelsi kjörðu 
En Fofnis skrið - jörðu !., 
Þó flest kostar ættu; 

Geði þá hörðu 
Var hótað „ einörðu, E 
Með hugprýði mættu; 
Maundáð ei spörðu 
Við nýta seims njörðu, 
Ef nærri lá hættu. 

1) Fofnis skrið-jörð, gull. 

11. Nú er öld snúin 
Á aðra leið búin, 
Þar yfir má klaga: 
Frækleikur lúinn 
Af landi burtflúinn, 

Því líða menn baga; 
Röksemdin rúin, 

Sést rýr vina trúin 
Og rekin úr haga; 
Ágirnd framknúin 

rr grær lastagrúinn, 
Flest geingur aflaga. 

12. Úngdómsins æði, 
Þó áður fyrr stæði 

„Mil afreka hárra, 

- 
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Losti, sjálfræði, 
Leti, svefn bæði, 
Það lízt þeim nú skárra; 
Vits kulnar sæði 
Á vinds hyrjar svæði Í, 
Því veldur geð þrárra; 

Að, lesa góð fræði 
Og læra siðgæði, 
Er „lunderni fárra. 

1) Það er: í huganum: 

13. Dug lægir beima', 

Sem faldbúin feima?, 
Við Íletin sér halda; 

Beitilúng geima 
Er bannað að sveima 
Um bláröstu * kalda; 
Menn má.nú dreyma 
Til sörva blikseima“, 

En sjálfir þó valda; 
Hugprúðir heima 
Þeir harðfeingi gleyma 
Við Hlakkar rof tjalda $ 

1) Beimur, karlmaður. ?) Feima, óframfær- 

inn kvennmaður. 3) Lúngur, er hestur; geimu', 

sjór;  beitilúngur geima, skip, hverju beitt 

verður til og frá um sjóinn. #) Blár öst, sjór. 5) 
Sörvar, þýðir hér: fjölda; Blikseim ur, glans“ 

andi auðæfi. , 5) Hlökk, valkyrja; hennar tjald a- 

rof, stríð, í hverju brynjur slitna. 

14. Nokkrir ef þræða 
Um fáks rákir flæða 
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Til fremdar hagsbóta, 
Frestskuldir fæða, 

Því fé lítið græða 
Má fordildin ljóta; 
Raupyrðin ræða 
Þó rýr sé ástæða, 
Því reynslan vill þrjóta; 
Nýbreytni klæða, 
En kléna siðgæða 
Þeir kynningu hljóta. 
15. Svo þverra listir, 

Því mjög eru mistir 
Þeir menntirnar auki; 

Menn sitja tvistir 
Og bragðhnignir bistir 
Í búsorgar ehnauki; 
Allt eins og kvistir 
Af hretviðri hristir 
Á hráviðar lauki; 
Margur því gistir, 
Þær vesaldar vistir, 
Þó výlmóður prauki. 
16. Kostir sjást farnir, 

Þar fólknárúngarnir ! 
„ Þeim framandi hlýða; 

Dúksbræður svarnir 
Og glismála "gjarnir 

Svo gjörast nú víða; 
Fenju drag - kvarnir?, 
Í fémútu sparnir 
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Um farveginn "skríða; 
Innlendir Þarnir, 

Þó eingar fá varnir 

Þeir ofríki líða. 
1) Fólknárúngar, það eru höfðíngjar, sem 

eiga að næra og fóstra fólkið og hina undirgefnu; þeir 
— segir skáldið — orðnir stu 2) Fenju drag- 
kvarnir; það er: ágjarnir, dragandi saman hvað fé= 

mætt er, eins og kvernin Grotti, er þær systur, 

Fenja ogMenja, drógu. 

17. Atburðir þrjóta — 
Til hraustlyndis hóta 
Í hugmóði sveina; 

Skút-ylðínnn kjóta, 
Og rógsmálum róta, 
Það röksemdir meina; 
Hrakspárnar hrjóta, 
Þeir hver öðrum blóta, 
En hinn grípur steina; 
Fjörlausnar fóta 
Þá fýsir ad njóta, 
Ef framar skal reyna. 
18. Rauparinn telur 
Þær vígs allar völur , 
Sem veit hann sér granda; 
Á orðum hrafn elur, 
Sem. gráðsoltinn gelur 
Við * þrumu randa; 
Hræðslan þá kvelur 

- Ef kokks hnífa-grélur 
Þeim koma til handa; 

. 
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Í næstu hljóp felur, 
Sem nót flýi selur, 
Og niðri hélt anda. 
19. Mannkosta lægðir, 
En lastanna nægðir 
Í landinu spretta ; 
Út geingu frægðir, 
Þar inn komu slægðir 
Og athafnir pretta; 
Náskyldir, mægðir, 
Með róg eru rægðir, 
Svo reynzæt hefir þetta; 
Litlar fást hægðir, 
En það væri þægðir, - 
Ef því vildi létta. 
20. Horfist til baga, 
Þar yfirmenn aga 
Þeim óhlýðnu spara; 
Múturnar draga 
Sér liðsinni laga, 
Þó leynt eigi fara; 
Ágirndin raga 
Kann allt eins að klaga 
Og einnig forsvara; 
Til og frá slaga, 
Tálbrögðum haga, 
Því taktu þér vara. 
21. Hver vildi greina 
Það allt efni meina, 
Sem áfalla náði? 

44 
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Hljótt margir kveina, 
En hjá sér þó leyna, 
Sem hugboðið tjáði. 
Innbúa steina * 
Skal braut snúa beina : 
Í byr- Hveðru- gráði ' 
Sundferjan seina, 
Þá átti grér eina, 
Að óðstöðvar láði. 

1) Innbúa steina, dverganna; Sund 

ferjan, skáldskapurinn, skál snúa beina braut Í 
'byrgráði Hv eð ru, tröllkonu huganum, að láði 

óðstöðvar; því óðurinn skal nema staðar að 

Þagnar láði. 

22. Margt mætti henda, 
Sá vill hug? til. venda, 
Og viðkannast næði 
"Efni bágenda, 
„Sem oss. gjörir benda 
Og aflar nú mæði. 
„Aldarhátt kennda, 

sýn margra senda, i 
Má segja vandræði. 
Flest tekur enda, 
íg læt þar við lenda, 
Og lykta svo kvæði. 

3 Visa. 
MAundu Þig, mabur, í mundo, 

Mundus ſoik býr undir; 
Munbu ad fjá víð mundo, 
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Poi mundus prettar ſtundunt. 
Mundu pig fyrir mundo, 

Mundus er hrekkja- lundur. 

Mundu ab komaſt fraä mundo 

Mundus á drottins fundi. 

Þriðji flokkur 
inniheldur 

Lukkuoſkir, ütfararminningar 

og annad ſmaͤvegis. 

£ ufFuóft og heilrædi 

tíl 

herra Sigurðar Jónssonar, 

nyordins logmanns þunnan og auſtan á Fólanbi. 

Lagid: Upp á fjalli Jesüs vendi. 

Almáttugur gud þín gæti, sg gefi þér heir 

lags anda näd, í bómara þvo þú ſitjir fæti, 
me fæmb og æru, þríð vg báb, um fyrir“ 
öllum ávallt bæti, úrlaufn þín og beilnæm ráb. 

2. Weir undanfornu allir benda, eptir þeim, 
Íem lifa nüz menn Fann alla mannlegt henda, 
Með því víð er reglan fús; við daudans púnft 
mun lyfsins lenda, lífa þinn, fem eg og þú. 

3. O minn bróbir, ab því gættu: ótta brott: 
ins halt þér sið, bjarflega? — heiminn 

2* 

* 
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hættu, belbur þann fínum gamla ſid, viſt það 
allir vita mættu, þann seltift {fjótt á ýmsa blíð. 

4. Hafdu gud í huga' og minni, hafni 
guð fyrir augum þér, hugsadu' um guð Í 
hverju finni, heyrir gud og til- þín ſer; 
virtu guð í valbftjórn þinni, vittu ab þann 

þinn herra er. 

5. Haſtum fodur vg — fæla, ſamt 
heilogum anda med, lof þeim allir lÿdir mæld, 
ljúft af ollum túngum téb, tign bans allir 

helgir hæla, þann jámm vér fíbar féð. 

— —— 
— 

Orms Vigfüssonar 
og konu hans 

Guðríðar Árnadóttur. 

: Lagid: J Binni ógnar bræbi. 

Salir í ſonnum gubi, fælir í guds fognudi, 
ſelir i ſannri trú, fælir og fvíptir vandi, 
fælir í heilogum anba, fælir í fjálfum Jedi. 

2. Sall vinur, fæmbar frómi, jæll í þeint 

alburbómi, fem gud gaf fælan þér; fæ 
bæbi úti? og ínni, á lífi og fálu þinni, atid 
í heimi þér. 
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3. Sal fé þín færa kvinna, komin til ára 
fínna, hüsprydi heidurleg, þið Blefgun bæi - 
Þljótib, bestu farfælbar njótið, ætíð á allan veg. 
4. Gjáib þá fælu hreina, fem eg fann 

bezt ab greina, ydur afhendiſt vel; Jesus, 

bad barnid blida, burttekur ſorg og — 
bann er immanúel. 

ð. Pennar elffið og unnið, allra bezt, 

Íem kunnid, bæbi bid, heidurs hjón; honum 
af bjarta fagnid, hagkvema lofgjarb magn⸗ 
Í, fem Anna og Simeoͤn. 

6. Jeg bið, ab Jesü fríður, jafnan fabz 
feftift your, eptirkomandi ár, med alls fyns 
Eru fóma, áftar guds fodurs jóna, — — 

tendriſt truin klär. — 

7. Ond, lifid, ſäl og fínni, ſamt {án 
heilsa vg inni, forſjci guds falid ſez einnig 
þín ektakvinna, med áftvína flokki þínna, og 
allt yffar affvæme. 

8. Sal lífi, jæl bér prejid, fæl hedan 
loksins deyid, fæl verdi fálin þá, fæl í þeim 

fælu blóma, fæl í himneſkum ljóma, fæl ætíð, 
Amen, já. 



214 

yr fé hladinn æru 

Horſtur lundur lifs um ſtundir, 

Sem haninn fidri finu, 

Fræegd, nagd, „andar hegdum. 

Kriſtur med karleik beztum 

Klär á nýu äri 

Sendi“ ybur ſannleiks anda, 

Eú ffartar begt í hjarta. 

Et pro, 

fem ſkaͤldid kvad eptir únga döttur fína 

STEINUNNI. 
Lagid: Konung Davið, fem fenbi. 

Sælar þær fálir eru, fem bér nú ſtiljaſt vid, 
frá holbeins hryggdar veru, og heimsins 
doldum ſid, bvílaft í himna frí, þar ſem 

með fætum hljodum, fóngur lof brottni góð“ 
mt, Íofjamlegt eingla lib. 

2. Lign, æru, ſamd og ſöma, fálir guds 
Þarna fá, fem ljóðar ftjórnur ljóma, lambs⸗ 

ins ftólishjá, „ávalt guds auglit fjá, með 
= hvítum {frúba ffrýbbar, ffarti réttlætis prýdd“ 

ar, ſorg allri ſpiptar frá. 

30. Einglanna hirdin hreina, heidrar gud 
nott fem bag, ſalirnar fýngja og greitt, 

sanctus með fegurfta lag, í Íyftugum lífsinð 
* 
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bag, holdid fíg meðan hvílir, hondin drott⸗ 

ins því ſtylir, þér eingan ſorgar plag. 

4. Í þenna floffinn fróma, flutt varſtu, 
barnkind min, himneſkum hafin ſöma, hviliſt 

hú fálin. þín, ljömar þar ſtart og ſtin, í 
fadmi Segú fríðum, fagnandi ollum tíðum, 
býrbin fú aldrei bvín. 

5. Nú er þér aptur golbið, ängrid, ſem 
barſtu meſt, Þegar þítt brjábift holdid, hätt 

þú fundir og grét, gefin er gleðin best, 
hafin úr brygad og móti, hreinsud med 
öegú blóbi, fynd eingin á þér féft. 
6. Unu var augum mínum, ávalt. ab 

líta á þig, með úngbóms áftum þínum, 
tid þú gladdir mig, rétt ynbis elſtulig, 

Audſveip, af hjarta hlydug, í hardri þótt vel. 
liðug, ſem jafnan. fýnbi ſig. 

7. Næm, ſtynſom, ljúf ílynbi, lifs med⸗ 
an varſtu hér, eptirlati og yndi, atid hafni? 

eg af þér, í minni muntu mér; því mun 
eg þig með tárum, þreja af huga —— 
heim til beſs hedan fer. 

8. Mín gledi er ſü eina, andlát þitt húgðað. 

Eg á, þú hafdir málíb hreina, hér með vit: * 
. 
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alls ab gá, ſtammt til þejs líf leid frðy 
breiddir út hendur bábar, baudſt þíg til Jesi⸗ 

nädar, kvadſt vilja kom þá. 

9. Litla ſtund ſtöd í hefi, ſturladi fogn⸗ 

udinn, hälft fjörda ár alls var fi, eigi þ 

fullkomin, ſtjött fá eg ſtilnad binnz geymir 
ſal bina fætur, ſignadur drottinn matur, 

fyrir Jesum, ſoninn ſinn. 

10. Hvílist nú holdid únga, af harmi og 

forgum mett, fvípt ollum fóttar þúnga, Í99 
er þér nú óhætt, bóttir mín, bol er bætb 
frjáls vio fynd, fár og banba, fyrir Jesü 

bvlodid rauba, fefur í Drottni fætt. 

Lagið: Dagur í auſtri ollum. 
AMu ertu leidd, min ljúfa, lyſtigard drottins 

í, þar áttu hvild ab hafa, hormünga' og 
rauna frí3 vid gud þú mátt nú mæla, miklu í 

fegri en fól, unan vg eilíf fæla, er þín hjá; 
lambsins ftól. 

2. Seg ann þér ſvoddan fælu, ab fjá þitt 
gledivin, hedan úr eymda pælu, eg Fen bar 

ſenn til þíns á hvad fætir ſamfundir, febjð - 
þá okkar geð, um eilifar afiſtundir, að MÍT 
Druttni með. 

Á 

. 
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3. Bóttir í dÿrdar benti, Átottins min 
ſofdu vært, bann fem þér huggun ſendi, | 
bann elſkar pig þvo Fært, þú lifdir góbunr 
gudi, í gudi ſofnadir þús í eilifum anbar 
friði, æti fæl lifdu nú. 

Utfararminning 

fáluga logmanndind 

Árna Oddssonar, 

fem beybi ab Leirá í Borgar firbí 

þann: 10. marg 1665. 

Lagib: Dagur í auſtri ollum. 

0, hyvad aumleg úrræbi, er þetta veifa líf, - 

fallvalt og fánýtt bæbi, fullt med forg, eymb 
og fif, í výli,- soli? og kvida, seiflaft hér 
mannlegt bold, æfin ſoo loks má líba, lífs 
aminn verdur ab mold. 

2. Daudinn er Dapurlegur, fem David 

og Hófúa tér, allur eins veraldar vegur, 
viſt því ab æfin þver, þann gánga herrar, 
Íseinar, höfðingjar, almúgenn, vinnur, ſem 

meyar klenar, köngar og undirmenn. 

3. Þó verdi þann veginn praunga, vikja 
guðs bornin trú, þan hradaſt bættu annga,. 

SK 
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huggun þeirra er fús heljar brodd braut og 
eyddi, Þeiffleif ollum daudans, Jesus 0 

lýð fínn leiddi, til lífsins úr valdi hans. 

4. Hvorki þarf bel né dauda, bræbaft réti“ 
trúud ond, kennir ei vala né nauda, komini 

drottins hondz jænger góð greitt tilbúin, grofin 
„með jordu ſtyld, likaminn þreyttur vg lúin, 

- Teggft þar í mjúfa hvíld. 
5. Peſs vegna í gudi glaður, geff til ſins 

hvildar ranns, Arni Oddsſon logmadur, 
auſtan og þunnan lands; hold hans ſatlega ſefur, 

í ſellrar upprisu von, frelsud ſäl fognud hefir, 
í frið hjci lambsins trón. 
6. Salan má hann því þanna, í ſelunnar 

reynſlu þar, á landi lifandi manna, í lyſting 
guds áfýnbar. J Abrahams ſtauti ſtœru, 
ſkinandi fegurdar glans, í himneſkum heidri' 29 

æru, Í bond mildri ffaparans. 

7. Hann hefir rennt og runnið, rétt el með 

allri báð, himnariki funnið, eflanft fyrir Segi 
ná, yfir því fagna eigum, af äſt og trú til 
fanns, famt þó. þér fafna megum, ſellrat 
umgeingni haus. 

8. Heims af ervidi maddur, aldurdöms 
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þúnga meb, heilags anda gjaf gaddur, guds 
tífi ſtunda réð; ár þrjú og fjotín' innum, 
æfin bars var því nær, (malti líft morgum 
ſinnum, við Mófen brottinn fær). 

9. Qjúfur i lögmanns bæmi, lifði her 
dyggda klaͤr, meb beibri og hefda nemi, heil 
too vg þrjátíu ár; fjálfur ſig þar frá fagbi, 
Í fínum alburbóm, erlega' ſpoo af það lagdi, 
að allra fanbómanna rúm. 

10. Hafi moffur mátt Heita, hofdingi um 
Þetta land, ef vildum ab því leita, eptir herra 

Guðbrand, ab hógværð og bjarta tryggd⸗ 
um, honum et fremri féft, hugprÿdi, báb og * 

dyggdum, Drottins ótta þó meft. 

Þegar frá æfur árum, ord Drottins 
ſtunda vann, med fæmb vg ſoma klärum, 

ſyndi ävoxt gödan, böklegar liſtir lærbi. 
Cofsverd fá menntin er), med idni þær allvel: 
nærdi, utanlands bæði og hér. 

12. Með gegnd og góbri ſtilli, gekk þab 
Ítembar upphaf, álærbra manna hylli, hon 
um því drottinn gaf, allt fram til ellitidar, 
álit bar hofdinglegt; Vér um land og viſt 

vidar, varð Funn bang gra' og ſpekt. 
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13. Gannleifans gjarnan gábí, með gild“ 

reæfnið hreinum ſid, ſtodugur ſtanda nädi, 

ſtadfaſt rettdemi vid, hól, mútur, hraſni, 
ſmjadur, hvorki þábí né gaf, herra hofd⸗ 

ings⸗ lundadur, helst bar því morgum af⸗ 
14. Hann var heimilismonnum, hoͤgvar 

og ſtilltur meſt, góbgjarn næfta ncigronnum, 

naudſtoddum reyndiſt bet, ættræfinn, om“ 
uðujamur, aumum, þem þurftu sið, geſt⸗ 

risinn, fremda framur, fátæfum ſyudi lín. 

15. Hofdingleg út? vg inni, athofn og 
ſtjorn þang var,* með lyſt og ljúfu fínni 

lángt þó af ollum bar, gedhrein gudhradſl⸗ 
an fanna, greina þar fatt um má, hvad ä⸗ 
lít máttt manna, merfja, reyna og jjá. 

16. Frjábag hvern fafta nábi, foſtunnar 

alla tíð, lífamann þar med þjávi, þab var 

hans venja fríb, meb bæn vg grátni geði. 
guds ſonar pinu' og deyd, um þeinfja' #9 
idka tébí, allt um. peſs dagsins ſteid. 

17. Fimmta frjcidag eg nefni, foſtunnar 

ſvo tíl bar, famt bans idkunar efni, og äd⸗ 
ur fyrri var, í kirkju' ad vanda vanum, 
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Seif um dagsverdar ſtund, med bleſsun, lof⸗ 

gjord og bænum, af blidri áftar lund. 
18. Ljüfur ab liðnum begi, til laugar - 

gaänga réð, ab gjordri bæn, fem eg ſegi, 

Íælli umpeinking með, hvar bann ſpo ſtundu 
ſidar, fofnabur í gudi fannft, herviſtar ter— 

min tidar, talid ei leingur vannſt. 

19. Sett hafdi fínar hendur, ſer fyrir 
andlit hás grunlaus því gáta ſtendur, gjorla 

bad ffilja má, ab med banagjord blidri, 
burt er ſofnadur fætt, daudans ángurð ógn 
ſtridri, eingri því hefir mætt. 

20. Laugadur lambsins blóbi, laug helgr⸗ 

út ſtirnar í, af fynd, ſorg, fút vg móbi, 
ſannlega klaͤr og friz í varmri vatuslaug 
Einni, varð úr. heims täradal, ſnjöhvitur 

leidbur hreinni, í himneſkan þjóðir al." 
21. Mikid — þad má eg þegja — mijjti 

Sur nálæg fveit, margir þejs. vegna þreja, 
Þennan um byggbar“ reit, {eftir þíns ſama 

ſakna, fúnnan- (þab veit eg) lands, finnur 
hrár regni rakna, rætt þá verður til þang. 

22. Huggi bans heiðurs kvinnu, heilagur 
— bezt, og bornin I fsinnu, ſorg⸗ 
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andi eptir meſt; drottinn bol allra bæti, bid 
eg lifa um það: í guds ótta ſerhver gæti, 

. gjörningum herrans ab. 
23. Is land, þér ætlar ab hnigna, eru 

- þar meri til; manndyggd og dugur vil 
digna, dofna því laganna ffil; gud gæfi, ad 
þú nú þeftir — þab úff er hjarta mins — 
fyrr en hefud ſtarri þneffir, hvad Vefrit til 

fríbar þíns. 

24. Oſs gef, gud, af ab þreja, allar: 

- bormíngar nú, ſidan ſofna og beya, fætlega" 
í réttri trú, {vo hver fagnandi finni, frænd“ 

ur og vind í gen, bjá hægri bendi þinni, 

herra Seðús, amen. / 

Utfararminníing 

- Íagréttumannóins 

Árna Gíslasonar, 

fem deydi ab Atrahölmi á Akranesi 

þann 4. yftóbr. 1654. 

Lagid: Konüng Davíb, fem kenndi. 

Auvej, þær ängurs tidir, aukaſt á margan 
hátt, gudhraddir landsins lydir, lofsverdir 

fakka þrátt, nú bjöda góða nátt; þar um 
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td eg ei þegja, það mér leyfift ab ſegja, 
af seifum viljans mátt. 
| 2. Herrann þá hæftur vilbi, hefnaſt Gyd⸗ 
Íngum á, ſagdiſt bann fjálfur ſkyldi, ſvipta 
þeim burtu frá — fent hér vel merfja má — 

hofningjum heidurs gjórnum, hyggnum, vel 
áli fornum, en Veimffum lands forräd fá. 

3. Mig uggir þjá oſs heima, hötan jú. N 
- Eigi mær, hver þar vill gleggt ab geyma, 
F gjorla þab ſtynjad fær, bæmin ei finnaſt fjær, 

eitt ärid eptir annað, er {líft med reynſlu 
ſannad, froͤma menn feigdin ſlar. 

4. Naudſyn er ei, eg nefni, ný burtur 
farna menn, því ſvoddan ſorgarefni, ſann⸗ 
| lega munu en, morgum Í minni ſenn; 

drottinn það bolid bæti, byggd vora aptur 
kati, þó borfift á hormung tvenn. 

| 5. Eitt má ei undan líða, fem eyfur 

gledi tjón, nafnkunnur eit eg vida, var þér 
um Islands frón, jæll Arni Giſlaſon, 

béban frá heim kalladur, hoiliſt í drottni 

gladur, ví holds upprisu von. 
6. Hann þó nú hedan leiddiſt, hoer vill 

bar ſturlaſt vid? heimsins armæba eyddiſt, 
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aptur tóf himna fríb og tilíf anbar gríð, 
hroͤsandi ſigri fætum, fýngur með rómi mat⸗ 
um, við lauſnarans hægri lib. 

7. En upp á þab vér fofnum, allmargir 
byggba hans, hér með í hjarta klokknum, 

hugsandi rétt til fangs, um ſtand vors auma 

lands, af því ei funnum láta, anbvarpa þúngt 

vg gráta, dauda þejs brottins manns. 

„8. Hvad hann var hugvits rikur, hver 
er fá, bad ei veit? hver hittiſt honum lik⸗ 
ur, her nú um vora ſveit, þó gjord fé á 

a leingri leit? hollrcidur, hreinlundadur, hoͤg⸗ 

"vær, mannljüfur, gladur, athofn fú oll er neyt.— 
9. Hugprydi hafdi rétta, hofdings fínni 

og ged, einneiginn umfram þetta, unnt var 

honum vg léb, bad hef' eg heyrt vg féði 

orda brottinð adgezla, alvarleg, ſonn gud⸗ 

hrædſla vg margar dyggdir med. 
10. Aldrei fyrir voltum audi, ähyggju 

pünga bar, morgum þó býtti braudi, bleſsau 
hefð meiri var, yfir bans ollum þar, um— 

Dæmi odrum hærri, fen ábatann siga færri, 

aktadi ekki par. 
„11. Naumtſtaddra naudſyn bætti, ú nær ſoo 
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ad þynbunt bar, effjum, fem ängrid grætti, 
opt var í fodur ſtad, ſannpröfad ſegi' eg 
þat, oͤpreyttur gott þeim gerdi, þó gætu et 
launad med verdiz eg má medkenna það. 

12. Sínftóran einn tá kalla, kved eg 
þad rétt tíl fanns, þó bér nú þurfi varla, 
þann telja ættar krans, hofdingjar voru hans, 

afi og einnig faðir, aruverdugir bädir, 

logmenn tveir ſunnanlands. 
13. S öotta guds uppfraddur, einninn 

bóflegri mennt, mál, vizku' vg minni gabb: 

Ur, fem meft er til lerdöms bent, túngue 
Mál tvisvar tvennt, ſtirlega kunni' ab ſtilja, 

ſtal eg beſs ekki dylja, af gudi var gjof jú lént!. 

15. Oflofad mætti meinaſt, morgum, ſem 
heyra Fann, ef ffylbi allt þad greinaſt, fem 

eg þó ffynja vann, um þennan elſkumann, 
eflauſt má fvobban fanna, fveitin Akraneſs 
Manna, og þeir, ſem þefftu bann. 

1) Her ä inn hid 14. verð: „Gpalvítur hverja 

um heldur, hygginn, málfnotur, ſtir, ollu því melt. 

fíærfellbur — — — — réttlæti Tjóft, fem hlyddi, 
logrettu fefsinn prýbbi, bæmi ſlik veifnaft býr“. 
En — þar þetta verð hefir etfi feingizt fullkomid, 
at hab ab neðan. 

Et 
15 
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16. Hoad marga brjába? og þruma, þar 

nærði optfinneð, fyrir guds náð graddi ſuma, 

„geta verður og beſs, veitti þeim ſeng og 
ſeſs; þeir, fem vid víljasafna, vera þvílifð 

ad jafna, úr broggnum Akraneſs. 
17. Ein géfan er þú mefta, ætti ab dylj“ 

aft físt, barnalán lángt yfir flefta, lénti? hon— 
um Drottinn vilt, eitt það vg ollum líst, 
fem fræib á fogrum Fviftum, til frjósgunat 

fætum lifum, dyggda blóm þeirra? útbrýgt- 
18. Káng > þjában ſidſta fínni, fá eg #9 

raddi við, ern. mér oll í minni, orð hans 

og mtáltæfið, með ſonnum gudhradſlu ſid, 
þúngt kvad jér þyfja ab líta, þó vildi 

gjarnan bíða, herrans heimſöknar bið. 

19. Qann fyri ffomnu hafi, hold og blöd 
drottins þú, fen naudſyn jálar krafdi, í ſannri 
trú gjort ad fá, héðan bjójt heimi frá, gaf 

fig til herrans handa, honum befol finn andaz 

bug vorn {líft hugga má. 
20. Atta vikur vislega, veikleika þúngart 

leid, í peſsum þranta trega, þolinmóður joð 

beib, ſidan fekk fæla deyd, hafði þó mál vg 



l 
227 

minni, med gödri ranu og fi, fram allt á 
andláts {fein. 

21. Gud hafði hann burt héðan, í þinna 

fognud þann, er albrei féff auga féban, né 
eyrad heyra vann, þar gledſt med helgum 

ban; hug þeirra herrann fæti, barm vg 
mein gjorvalt bæti, fem gráta fínn áftmann. 

„22. Gyrgir þig, bróðir jæti, ſorgandi lund⸗ 
in mín, áftúblegt eptirlæti, umgeingnir byggba 

fín, hvarf mér frá heyrn og ſyn, adſtod varft 
opt mér þjábum,*í útlátum, gjofum radum, 

ſem viſt var venja þín. 
23. -Gyrgja Þig ſatir vínir, fegir þab 

hugur minn, lífa fvo harma hinir, heyrandi 

afgäng þinn, fem geyma gudhratt fínn, ná: 
ſtyldir, nánir, teingbir, naudſtaddir, fätakt 

breyngdir, og allur almúginn. 
24. Gyrgir nú ſorgfull Fvínna, fem von- ⸗ 

legt þyfja má, góður, fá gætir fínna, gub 
faðir himnum á, gtid fé henni hjá; hugraun 

ug harma bæti, buggunar anbinn meti, ſpo 
Megi fognud fá. 

20. Syrgjandi fynir vg bætur, ſhta med 
bjartað tvift, férvert harmandi grætur, horfin 
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er gledi og lyft, fodur vorn vér hofum miſst, 
en þab ffal oſs til gledi, af guds vilja það 
ſtedi, hann gett í himna vilt. 

26. Ur Þbrjófti hrindum hryggdum, þvert 
ſkal fv odru tjá, fylgjum. bans hofdings 
dyggdum, þér medan jordu á, lifid ütendaſt 
má; ſidan mun än alls efa, oſs drottinn 

fjálfur gefa, í friði? þann aptur fjá. 
27. Mfranes ætti ab ffilja, ädur hvad 

gutt bar lént, Þig ſtal og beſs ei Dylja, 
þér Vefir brottinn bent, og ſorg til þanba - 
fent, hofdingjar heiðurs gjarnir, hedan þrír 

ern nýfarnir, lær þú af þejóu þrennt. 

28. Feingid gott gudi ſonnum, grátandi. 
þaffa nú, fräfollnum fróntleifs monnum, 

fylgi von, dyggd vg trú, þar ab auf þeirifir 

þú, síð illu æ þig varir, iðrun vg bæn ef 
ſparir, fær jé þér kenning fú. | 

29. Einginn ſkal ofmjog þreja, annat 

því hugga ber, allir eigum ab began, gfin 
lífamans þver, upprisan eptir fer, gud láti" 
ojs lifa til búna, í lauſnarans náb fyrir 

trúna3 amen, beſs óffum vér. 
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- Utfatatminning. 

bartffera 

Jóns Sigurðarsonar, 

fem deydi ab Ráranegi í Kjös 

þann 9. júlí 1670. 

Lagid: Guds fon Fallar: komid til min. 

Opt hreſsir mína hrelldu þál, huggunar 
famlegt Seðú mál, fegjanbi ljóft vid fínar, 
téttlátir munu ſvo ſem fól, þú eð uppljömar 

veraldar bjól, fært í gubs rifi fína. 

„2. Méttlátir eru efalauſt, allir, fem {etja 
von og trauft, á Seðúm rift aleinn, því 

hans úthellta blejsab blót, burthreinsar þeirra 
ſynda móð, ord guds, fem glöggt um grefna, 

ð. Hvilir guds Þarna allra ond, eptir lif 

þetta? í drottins hond, eingu þar ängri mæta, 
fävisir halda harda neyð, harmkvali og pinu 
Þeirra deyd, en þær hvild hafa fæta. 

Á. Dýrbarlegt anglit Drottins fjú, daſemd⸗ 
ir allar minnaſt á, fem af hans miſkun mætti, 

Daglega þábu þér í heim, hrósa fagnandi 
gáfum þeim, med fanng og lofgjord ſatri. 

5. Holdid á medan hefir rö, hyviliſt af 
allri mæbu þó, í ſpefuherbergi fínu, til beſs 
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upprisn Dagurinn býr, af Drottni hömar 

fagur vg býr, og mætir eingri pínu. 
6. Sidan ſtal hold vg ſälin þú, ſamteingd 

x vera gudi þjá, í fælu eiliflegri, haſtu veg“ 
ſemd þet lýtur þad, himneſtri prÿdi þor“ 

Eldrad, fólar hjöſs ljóma fegri. 

7. S ſpoddan trú og ebla von, er Jön 
hartfferi Sigurds ſon, fætt í fridi ſofnadur, 
fá hér ágætan ordstir bar, af ollum med 

ſanni haldinn var, frómur, gegn, góður maður. 

8. Grá æffutid til ellidags, äſtundan þanð 

var famaflags, vel reynt sér ſooddan ſonnum, 

ad þóffnaft bæbi' og þéna bezt, það hann 

formáttí allra meft, gudi og góduin monnum. 
9. Moͤtkaſt kom eitt það allra fyrft, úngur 

fínn fodur hafdi mijst, gud því til göds un 
senti, finni áftfæru móbur meb, mjog góða 
forſſön odlaſt réð, af brottins hjálpar þenbi- 

10. Oddur preftur — meb allan fann — 
á Reynivollum byggja vann, hálærnur 
heiðurs maður, ellefta aldurs ári á, ab þér 

tó. þan vg vard bann þá, med nr og 
fæmb uppföftrabur. 

11. Þrjá um tvítugt þá J her, búr 
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ſtap meb æru valdi fér, fjálf reynſlau jatt þab 
ſegir;z Anna Jorundardöttir bygg, dopur 

af ſorg, nú eptir hrygg, í Drottni bolgöd þrejir. 

12. Samviſt þeirra varð bleſsud, blid, 

born gátu fín á milli fríð, tín alls mátti 
telja, fer ern enn bjá oſs af þeim, en fjögur 
burt úr þejsum beim, vildi gud til fín velja. á 

13. Gvo fem guds bornum almennt er, ei 
meittu kroſslauſt lifa hér, ymsar opt hryggdir 
hrellduz fróm ektakvinna, elffu lár, og þann 
um fjö og þrjátíu ár, hjúffay med heidri hélu. 

14. Bartſkera- bæmis mjúfleg mennt, 

Mörgum framar bar honum lént, guds er jú 
gäfan hreina; alúd því lagdi á það viſt, mað 

ug koſtnad ſpardi fígt, þvo má þar ſatt um greina. 

15. Komu því opt til Käraneſs, kvilladir 
menn vg viſt mun þefð, minnſt serba leingi 

Síða, læfnínga gaf þeim ljúfleg räd, lukkadiſt 
vel fyrir drottins náð, margir ſins miſstu kvida. 

16. Umgeingni hans var ollum þeff, ale 
Mennt því góban lofstir fekk (att eitt eg 
þar um fegi), gubþræbbur reyndiſt, hógvær, 

býr, hreinlyndur, rómur, byggba - ſtirz of⸗ 
lofad er það eigi. 
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17. Pad má eg fegja fvo til fanns, falt“ 

ab verður þejs fróma manns, old meban bór 

mun vara, ávinning lítilð afta vann, ei lét 

því nokkurn fátæfan, fynjandi frá fér fara. 
18. Holdsins þjáning vg þsíngun leid, 

polgoͤdur Drottins hjálpar beið, fram trúí eg 
líf ſoo lidi, fertugafta ſins alburs á, ári, þrjú 

Daga fjúfur lá, og ſofnadi fætt í fríði. 

19. Græbarinn Seðús glebj? hans ond, 

geymb er hún vel í drottins hond, holbib í 
hvildum ſofi, mætaft eptir bans mannord 

er, minning rettlätra aldrei þvers gáfur 

guds lydir lofi. 
20. Eptir lifandi ekkjan bygg, ér nú ſorg⸗ 

andi mjog og hrygg; Drottinn vor þar - 
bleſsi, guds heilags anda áft og náð, anniſt 
og ſtyrki hennar ráð, ytra vg innra bleſsi⸗ 

21. Eins bið eg þeirra bornin blid, bleſsi 
drottinn gud alla tid, einkunm eg þan äminni: 
nb veiti umſſön, elſku, tryggd, alla tima 
med hreinni dyggd, ſorgandi mödur finnt. 

22. Gati vor gud vg geymi oſs nú, geli 
oſs frið og rétta trú, heims. þér í hryggd⸗ 

arviſtum, fvv eignumſt eptir endad kif, ei⸗ 
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lífa fælu og himneſtt líf. Amen, fyrir Jes⸗ 
üm Kriſtum. 

“ 

Málib {létt hefir mennta ffort og minnid veita, 
Þó er rétt af elffu ort í einfalbleifa. 

Mótir hrygg og bornin blíð til begta halbí ; 
Lifi bygg og däda þýð í drottins valdi. 

Utfararminníng 

Björns Gíslasonar, 
kvedin 1656. 

Gislaſon er Björn burt, beint hab 

hef' eg ſannſpurtz bann sar hug-gladur, 

heidurlegur mabur, eptirſtendur einn ir 
audur fámaftabur. Fa 

2. Sakna þar ment mannd, er marga 

bekktu dyggd bans, gudhradſlu hýra, hreins - 

lyndid ffíra, lítillæti ljúft geð, lofi má það ftýra. 
3. J bóms þegar fat ſeſs, férlegaft eg get 

beſs, réttvísin vildi, vidgängaſt ſtyldi, frid, 
Íátt og ſannleik, ſetti“ í haſta gildi. 
4. Gud gæfi mann⸗margt — mæli eg nú 

ei óþarft — her líftuft honum, af heims 
aldar fönum, geingi þá gagn vort, ab göd— 
um óffa vonum. 

5. Gudhraddra vin var, vitra manna 
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pris bar, í ſamfunda fæti, ſyndi met ágæti, 

hugljüfur, hógvær, með heidurlegri fæti. 
6. Gegi eg famt þad: fafnar manns út 

bans ſtad, opt í bug hirdi, hjá mér fjáljunt 
virni, þver var honum þelbri? hver í Borg“ 

arfir di? 

7. Gefur hann ſall nú, ſälin er hjá Jesü, 
Fær born vg kvinna, kroſs eptir fínna; glebjt 

þau guds näd, þvo gráti megi linna, 
S. O, vad mín ond þreir, þá eint gud⸗ 

þræbbur burt beyr, fegin meb færi, ef frelsið 

tíminn væri. Leys mis þá þér lífar, ljúft 
Jeſü færi. 

Æptir fama mann. 

Afgeinginn lids ljüfſi, frægur heil-hugi, 

Lundhagur nafnfrægur, Hyr, glaður, ſtir madur, 

Geſtrisinn, hughrauſtur, Vang drottins fäng-flutt⸗ 

Heilrädnr, gjarn däda. * — 
Mannvalid, ſidſvinnur, Fridſalu guds halir. 

Samd hladinn, jafnglad= Heér minning Fær kenniſt, 

tt, Kurt varir burtfarins, 

Gudrakinn, belbydur, Nafn lifir, ſtofn ſtefja, 

Polgodur, um ljödaſt. Stad beſsa ab hreſoir. 

J famfæti Eveðið; 

Lagid: O Drottinn allavalbanbi. 

Verum í gudi glabir, gofgum þann, þem veitir 
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oſs, eins og äſthugull fabir, eptirlætið fullmargt 
hnoſs, bornin fín blíður í lyndi, bol og pin burt 
viill þrínbi, en vift vg vín, verbi oſs ab yndi. 

2. Likamans lyft hann ſedur, líbum vér ef 
hüngurs naut, fálina guð vor gleður, gefandi 

badi, vín og braud, {lifa náð, þrátt vér þiggja 
um, því er ráð, ad oſs byggjuni, brýgjum búð, 
Drottinn albrei ſtyggjum. 

3. Hoͤfleg fé holdſins fæti, hugſum til, ab 
fallvalt er, allt beimfins eptirlæti, erum og 
fjálfír daudleger, heppinn þann helst má 

játa, hitta Fann, réttan máta, antun bann 
ei þarf ſidar gráta. 

4, Medtokum meb þafflæti, milbar gáfur 
veitarans, fælum ei frá jamfæti, fríðum burt 

og eingla frans, fitjum hér, ſoo ſem bræbur, 
Íatan er drjügum ffæbur, hofum vér heilog 

verk og ræbur. 
ð. Einginn {fal annan fæla, og auka þar 

me parlament, bræðurna ab bafmæla, 
bannad er oſs þetta tvennt; ſtemmtun nóg 
er þér onnur, et illum róg, núa um tennur, 
hollra plóg held eg ab hefja konnur. 

„6. Idkun andlegra Ívæba, er ſamdrykkju 
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ſtemmtan best, einginn {fal annan hada, enn 
Þó fjáum nokkurn breft: fiflsins ám, vid 
fodur fínn Móa, fúslegt nám ffylbi oſs ba, 
efni og klaͤm, fann vift heillum fóa. 

Sálmur 

fem fýngjaft má ab ffílnabi eptir famfati. 

Lagið: O Wefú þér, æ viljum vér. í 

Cil alls er tíð, fem ljóft er lýb, letrin það 
heilog fanna, um eina ſtund, vér fáum fund, 
„frænda vg äſt-vinannaz en annað veif, {lær 

oſßs á breif, aptur hljótum ab ſtilja; gángi 
oſs þab í beſsum ftab, þægum qubs eptir vilja. 

2. Fyrir loflegt mót og ljúflegt hót, ſem 
lýba fór á milli, gud hafi lof; þab gób er 
gjof, að gagnaft vor bræbra hylli; æra fé 

þeim, fem oſs baud beim, allt veitti af 
góðum vilja; gud láti fá, ſem gott allt mä, 

gott aldrei víð þann ſtilja. 
3. At þvab oſs bráft, og yfirjált, á peſs⸗ 

um gledi⸗edogum, ab gjöra þem bar og 
álæplegt var, guds móti náðar logum, bidj⸗ 
um tú sér, af hjarta hér, hans náb og 
miſkun dyljaz er það sort trauſt, efunar— 
lauſt, upp á hans nädar vilja. 
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4, Hafi og mátt vor hylli og. fátt, af 
hraſandi drykkju⸗porum, ſturlaſt nú bér, þab 
brytlegum ber, aj-bivja hüfum ſporum; 

eptir ffilnad, Ífal einginn það, odrum til 

mótfallá þylja, þvi áftin fref, bræðranna 
bref, byrgir meb góbum vilja. 

5. hvad gott, jem fá og heyrdi á, hver 
einn {ffal með ſer flytja, fæmilegt er, þab 
ſidſamt fer, fér til fróbleifð ab nytja, med 
heilnæmt þel, ab virða vel, vg viti annara 

bylja, fómi er hár, og fíbjemb klär, jam“ 
Íætismenn þá ffilja. 

6. Adſtilnad vort, og iſtmann hvorn, er 

eg felandi drottni, ab aͤſtum hér, ſtulum ei 
ſtilder, er gud ſjaͤlfur beſs vitni; bér ſam— 
mæltumft með ſatri gunſt, ab ſjön einúngið 
ffilja, með æru hót, vort mæla mót, megi — 
þab ſpo til vilja. 

7. Þó ſundrumſt nú, famt er vör trú, 
ſidar munum med glebi, hjä drottni ſjäſt, 

med yndi? og äſt, allir með hyru gedi, 
med andlit bjart, og ſtrautlegt fart, ſtinandi 

fegur en lilja; þú óffa ſpä, verdi amen já, eptir 
guds nábar vilja. 
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Ölsetindi, 

ab. ffilnabi Fyebin. 

Má er eg glabur á góbrí fund, fem á mér 
fér, gubi fé lof fyrir þennan fund, og vél 

fé þeim, fem veitti mér. 
2. Vitjad hef eg á vína mót, fem nú Á 

fér, reynt af mörgum hyrleg bót; vel ÍÉ 
þeim, fem veitti mér. 

3. Þó munngäts vrd fín morg og fd, 
fem opt vid ber, til lafta efti leggja mi 
því. veldur fá, þem veitti mér. 

4. Ynbi er ab fitja old vid pel og gamna 

ſer, en fallegt er ab fara vel, þó or jé fá, 
fem dffeinfer. 

5. Gott er ab hafa góban ſid, þem betur 
"fer, álbrei ffartar óhófið, og er fá fæll, 

fem gáir ab fér. 

6. Gott er ab hætta hverjum leif, þá 
hál fram fer; nú ffal hafa ſig á Freif; vel 
ſe þeim, fem veitti mér. 

Leirkarls vísur. 

Stybir erum við ffegg * fart tveir, ſtammt 
mun ætt að velja, okkar beggja er efni leit, 
et þarf lengra telja. 
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2. Vid hofum það af. vffar ætt, efnið 

ſlikt eg þetti, báðum er vid broti þett, bilt— 

ur þolum efti. 

3. Pad er annad ættarmót, að okkar 
bætti réttum, við hofum bábir valtan fót, 

feit ei nær vid Dettum. 

á. Slát vinsins athuga vond, erum vid 
beſs á milli, og þurfum báðir hentuga 
bond, ſvo hvorugur fínu ſpilli. 

5. Einn eg miennm okkar fann, ef áfall, 

nokkur {ferba, eg á von, en albrei þann, 
aptur heillað verna T. 

1) Paraphrasis metrica 

bíffupsins Mag. 3. Þotfelsfonar LAU 

Non est in vasti tota farragine mundi 

Res mihi tam similis, qvam meus urceolus, 

De Iuto terrae finxit mihi membra creator, 

Materiemque meo terra dat urceolo. 

Communem loquitur gentem constantia, nam pes 

Alterutri neuter certior esse solet: 

Nos finxit vino lecythos natura caducos, 

Auxiliatricem poscit uterque manum. 

Dividinur tamen hoc, vitium si traximus ambo : 

„ Ípse mihi, nunquam redditur ille sibi. 

- Sa 
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Barntafpurningar, 
um firfjufibí og ceremoniur, 

úngbómi og einfalbum til fróbleifa. 

Formé«linn. 

Margt ér oᷣnumid monnum í üngdömi, 
Því eru. ſtolar fettir, ab ſterpa næmi. 

Gagns mun. ófróbum gud tillagbi Þenna, 
Deir elbri eiga ynglingum ibnþróttir kenna. 
Sä lærbi á vargjórt lánarbrottni fínum, 

2 Gem lét bann fomaft ab visdömi bænum. 
Sä úngi á næmi ferfft vid gud ab virða, 

Og í fjárfjód þeim feit gott hirda. 
Ad ſinni ſtyldu ſerhoer á ab gæta, 
Og ei äkvedid verk ögjort láta. 

„Því er það fróðum forbilb vg æra, 
Gem flefta láta af þér fræbaft og Íæra. 

„ Ungum horfir helzt til heidurs vg fóma, 

Idkun og aufning náms eft forjóma. 
Gá, ſem göds leitar, góðs fær ab njóta, 

„ Margt fann órábþæginn af fér ab brjóta. 
Her ſtal Qirfju sit koma til greina, 

Ungra vg einfalbra ürlauſnir reyna. 
Þeir þurfa ab tunna fig, fem foma í hofgarba, 
Mér þylir um guds þús þó meira varða. 
Illa tilreiddur í kirkju koma 

Mun kriſtnum virdaſt til mikils oͤſöma. 
Heimſka' er ab horfa á helg verkthgi, 
Engr hvar til bau þéna, bita þó eigi. 

———— 

— —* — “ 
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9 heyra á heilagt mál á helgum begi, 
| Tit vanga Verður Þeim, ſem vitkaſt eigi. 

Ad horfa á belg tilfaung hüſsins besta, 
En deili hafa eingin á, er árlegt næfta. 
Gjori einginn ſpott ab ſpursmälum beſsum, 
Sem eg her framſet í ſamſtedum verðum. 

Sä, fem vel biggur, vel bíð eg njóti, 
Bari honum vit í voxt, en fáfræði þrjóti. 

Leidretti, ef lita á, lærðir vitringar; 

Þegi eru fyrir þá gjordar beſsar ſpurningar. 
ver, fem vitfaft vill, vib vísbóm auli; 
Einginn verður fullnuma fyr en í guds rifi. 
Lerandinn Tærir her ſvo leingi, ſem lifir, 

Gud gefi oſs ſinni gott ab hafa yfir. 

l. gvað viltu, kriſtinn madur, til- EirBju — 
þinnar? — 

Ad ſakja bängad gagn fálar minnar. 
2. 3vad er ſaͤlar gagn, ſeg mét af þef? 
Ad helga hvildardag og hlyda meſsu. a 
3. Veistu, hvað hvíldardagur befit.að —— 
Viku ſjound væna og vigd er til tida. 
Ellegar ab fegja fvo í máli mjüku: 
Pad er helgur bagur í hverri viku. 
1. Seg mér, við hverja hvíld hann er kenndur? 
Gus ſjalfs — ſem í Geneſis bóf ſtendur. — 
Deila fer baga gub heiminn ffapabi, - 
Þann ſjounda hvildiſt ann og í ſenn belgabi. 

16 
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5. ávort varð guð Þreyttur, þá bann bei“ 

Sr ; inn gjorði? 

Nei; þei þann vann allt með almættið orði. 

6. $verninn bvílbift bann og þó án þreytu? 
Hann lét af ab ffapa, þú lángtum meir gati. 

7. ávernig' belgaði guð bhvíldarðag fyrſta! 
Hann fettt hann til vidfregdar vertinn begta. 

Hann var ftíptabur helzt mannsins vegna, 

Gem vilja guds hefir vit á ab gegna.. 

M vífu þyerri eiga menn. vert guds ab grunda, 

Sex baga á holdið, en fál þann ſjounda; 

Skal þá um leið hver á ffaparann minnaſt, 
DTil heidurs við þang vert í helgum ſtad finnaft. 
Því ber hann fagurt hvildardags beiti. 

Sjoundi á ab afjlétta fer Daga breyti. 
8. géldft leingi fEspunar ſkikkun fú góða! 
Allt þar til Jesus uppreis af dauda. 
Þann mikla hvildardag maddur af þinn, 

Hoildiſt þann í greptrunar herbergi fínu. 
En þann naſta bag med upprisu ſinni 

Helgadi Kriſtur, foo. hafdur fé í mínni. 

Mann þá upp fþónnýr drottins dagur; 

- Meftan: bata fekk mannkynsins hagur. 
Dg þá urbu bagaffipti til dyrrar ſjoundar, 
Til heilags helgihalds, heilags famfunbar. 

Eiban befir kollud verið, ſunnudags belgi, 

Qenni trú? eg enburlaufnaræran fylgi. 

Helgir poftular hann þar til voldu, 

Meb rábi heilags anba, þá ritningar ſtildu— 
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Vid fól er Fennbur vegfembar meftur 
Drottins bagur vor í bagatali fyrftur. 
A honum flópft haudur og himin med ljósi, 
Drottins margfaldri dyrd trúi? eg. bann hrösi. 
A - honum réttlætis fól rann upp í heidi, 
Þá lifid fekk ſigur, en baubinn beybi, 
Poi er þann og drottins bagur Fallabur. 

Sä, fem bann heldur vel, er heilagur mabur. 

A fama vikudag fenbíft af hedum 
Heilagur andi guds með himneſtum gæbum. 

9. ávað Eallaft að belga hvíldardaginn ? 
Ad gjora fem kenna guds kirkju login. 
Helgar ſä hvildardag, ſem hefir i minni 
Olb ſtopunarverk með endurlauſninni 
Og heilags anda helgunar gæbi, 
Eem alla menn med ordi guds endurfadir. 
Sä, fem med alüd ordi guds hlydir, 
Af heyrn odlaſt trúna og hjälpradi um ſidir. 
Sälarir þrennan gud ab pekkja og dyrka. 
Hlid himins er honum heilog kirkja. — 
Hoer, fem áfallar í helgum ſofnudi 
Nafn ſins drottins, náb fær hjá gudi. 
ver, fem: á helgum begi herrann prisar, 
Sannan guds Lazarum ſig bevisar. 
Sá, fem guds ſakrament med fóma brúfar, 
Einni þurfandi fál fætlega hjükrar. 2 

10. Kynntu mér, bvað kirkja þýðir? — 
Pad er heilagt bús, ſem helgan guds prydir. 
Kirkja heitir bænahús Kriſts býrlinga, - 

| 16* 
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Eda vigt herbergi ab tala um gud og fýngja. 
Kyrios í griſtu máli er drottinn býrblegur, 
Guds húð af gudi fjálfum glójerun Dregur. 
11. Zvad mertir Fór, þar Btifts er altari? 
J ſaungvigdum parti. fýngjandi ſtari. 
12. 3vad er altari með fínum fóma ? 
Pad er gofug ftó guds helgidoöma. 

A altari voru offur logd ädur til forna, 
Og kveikt upp reykelsi kvold og morgna. 

En nú er þar andlegt bord andlegrar fæði, 

Þar Fennímenn tilreida Kriſts kvoldſnedu. 

13. Því eru lífleg lios ſett á altari? 
Evu helgidagsprydin fé því háleitari, 
Gú feremonia er fvípur guds dyrdar, 
Og býrt heillamerti drottins hjardar. 
Gjálfur gud býr í fínum helgidömi, 
Eilift ljóð er hang andlitis fómi. 

Ljömandi gub nefnift ljöſsins fabir, 

- Bjófgins born eru hans lydir Fallabir. 
Jesuͤs er lif og ljóð lifandi manna, 

Gem upprann og ofan fóm af hadum himnanna. 

Kerti er af hlutum tveim, kveik og tólfi, 

Þar á logi ljóð, fem lysi fólfi. 
Pad Flára kirkjuljös, Kriſtur bleſsadur, 

Einn med tveimur nättürum er gud og madur. 
Minnir oſs meſsu ljóð. á manndäd ſtara, 
Ab vondum verkin göd, fem vor er æra, 
Kennir oſs kirkjuljös, kveikt á altari, 
Ad lukka vor, lif og trú leifur á ſtari. 
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„14. 8vad þýða Elæði þan, hokull og fertur, 
fem um mefsutíma íElæðift klerkur? 

Mart og einkenni er meſsunar ſtrudi, 
Sä honum kladiſt er Kriſts ſendibodi. 

Eina og guða eingill fáft á paͤſtadegi, 
Hoitklæaddur í fteinþrónni hægra megin. 
Einnig eru upptok peſs í elbra teftamenti, 

Tignarkladi bar fá í tjalbbúb þénti. 
3 Arons preſts ffrúba var ærinn blómi, 
Ad guds ſtipun þá bann getf í belgibómi. 
15. Svar fyrir er klukkum hringt til meſsu? 
Gud er frumkvodull ab ſtikki beſou. 

A Sinai fjalli ſoo bar til fordum, 

Adur en himna gud hreifdi þar ordum. 

Dvell bájúnu hljöd hann lét þar klingja, 
Þan af er fíbur fá til ſaungs ab Yringjas 

Soo titt fem málmurinn fýrír mefðu gellur, 
Zeifnaft oſs bómsbags bljómurinn hyellur. 
16. Geg mér, hvad mefsan et í merking finni? 
Heilog pjönuſta í helgu inni. 

17. Zermdu mér, hver er þar helst að þénari ? VS 
Sa, fem er ffrýbbur fyrir færu altari. 

18. Zvad gjatir fá þjón, þegar bann meſsar? 
ann afleyðir, prébifar, bíður og blejðar. — 

Joatnsfonti ſtirir vitur ſaungvari, 
Deilir üt braud vg vin vid drottins altari. 
19. Ær, margt að gjora í mefsu embættinu ? 

Sjs vert, fem nú vöru fegb gl í einu. 

20. Er margt fúngið í mefsu veglegri? 
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Helgir ſaungvar fimmtán, þver odrum fegri. 

21. ávað beita faungvar Þeir, feg mér bið rétta, 
eg held vísðóms mennt að vita Þetta? 
Upphaf meſsu er fyrft ínngaungu fálmur, 

Geingib: er til firfju, og gellur þar málmur, 

Þar naſt er fríbarbón fram flutt í mefsu, 
Kyrie er upphaf á fórftemmí þefðu. 

Þá Femur eingla faungur af prefti hafinn, 

Og býr fé gubi í upphæðum gefin. 

Þá er meſsu bæn í heyranda hljödi, 

Eptir Gabriela ord fogb til fsfnubi. 
Mar næft þoftula mál, piftill, tönadur 

Og Halelujah- verð, fem þímnana glebur. 
Þar næft himnafaungð fylgjan fogur, 

Sequentian, fen fætan feim Dregur. 

Má er gudſpjalls glebilegur rómur, 

Og Credo, fem játar kriſtinndömur. 
Berg eptir prébifun meb jón fætum, 

Oelgunar ebla orð undir fínum nótum, 

Gaframentið þálmur övandur 

Gúnginn, meðan útbeiling yfir ftendur. 

Pa er þaftlættð bón byrjuð af prefti, 

Sidan blefðunar orð, fá fermóninn begti. 
Utgaungufálmur enbar helga meſsuz 

Himneſt er ffemmtan ab hlýða þefðu. 

Allir i fofnubi eiga Þefsa ſaungva 

Yfir Hafa, þar til úr Eirfju gánga. 

Þeir meb vorum lágt, fen vantar faungróma, 

Soo Eirfjan meb fórnum famjýngi, amen. 
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22. Er nú þetta ætíð fúngið bið ſama? 
Mei; þei ab ſitt mál heyrir hverjum tíma. 
Adventa, jólin, ab Fynbilmefðu, 
Langafafta eg pájfar ljá oſs þá viſsu, 
Uppftígningardagur og hvitaſunna, 
Prenningarhätid vg þaban til abvent= 

unnar. 

Tímar Firfjuárðins meb terminum hefðum 

Ego fér ffipta vg. lifa faungvar í mefðum. 
23. Flytjaſt margir fermónar fram í 

guðs húsi? 
Eg sif telja. þá upp, ſvo úr ſpurning leggi: 
Fyrſti á fæti þar, fem fólt víb ffríptaft, 
Þrír á prebífunarftó, og Þeir ſpo fliptaft: 
Aminning til bænar er þeirra hinn fyrſti, 

Gudſpjalls útlegging ann ar fá nafti, 
Almennileg bænagjord er þríbja ræba, 

Þá predikun enbaft, fú fóllið á ab fræba. 
Fimmti er áminning fyrir guds altari, 
Adur en bergir innargaungu = fari. 

Sjotti vid kirkjudyr, þá konur ínngánga 
Eptir finn. barnburd útiftobu lánga. 
Sjeundi vid Fórtyr, þá faman ſtal hjón vigja. 
Attundi, þá afleyft er opinberlega. 
Tíundi vid fontínn, þá fogur vatnaffirnin . 
Danbtérub er vg helgud gubí byrnín. 
24, Ad uppbafi ſpyr eg ársins BírBjuniar? 
Pad er fyrfti funnubagur jólafoftunnar. 
25. Zvad er þá í fyrftu framfett til mennta ? 
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Prefold herrans heilog a dventa. 

26. 3vad er á jóladag helzt lagt í í minnið 
Maríu ſonar fading af móbur fínni, 

A áttaðag af drottins umſturnar fári, 
Og nafninu Jesú með nýja= áti. 

Opinberunar hátið beitir Þrettándi, 

Pä komu vitringar úr aufturlanbí. 

Maria á Eyndilmefsu fom í mufteri, 
Simeon fann Rrift þar, {vo fem þann á Hjori. 
A foſtugaͤngs ſunnudag, ſoo hljóðar fenning, 
Vid ſtirn Briftí var heilog Þrenning. 
A boðunar hátíð Maríu birtir letur, 

„ Um Rrtiftí getnad fá bagur getur, 
A fEírdag er framfett þú kirkju ræba, 
Ýverninn menn hold og blóð herrans fnæba. 

AM lángafrjáðag er legin paſsia, 
Pad er herrans piningar heil biftorta. 

27. 8vad erá páfEaðag préðifað lýðum? 
- lf fælbar Kriſti upprisu fígri fríðum. 

28. 3vad et á uppftigningard48 
haft til kenningar? 

Dyrdar tiplibaflna drottins uppftigningar. 

29. ðvet er lærdómur á hvitaſunnu 

Eenndur ? 
Um helgan anba, fem nf hæðum var fendur. 
30. Ænátrinitatis tignardegi hreinum? 

Þú er af gudi fagt þrennum og einum 

óver erw á Jónsmefsu framfett 

fræði? 



| 

249 

Um fæbing Jóhannesar og fodur hans loffyæbi. 
32. Æn á vitjunardðag Maríu guðs 

móður? 
sebrons ſamkoma og hennar býr óbur. 

33. gvílí er á MiBaelismefsu muſt⸗ 
etis tæða? 

Um einglanna og úngbarna edlid göda. 
34, Æn á alltabeilagramefsu Degi 

mætum ? 
Gegift þá af útvalbra ſeldarhag fætum. 
35. áverninn er mögulegt að minnaft prefis 

kenning? 

Ef eg predikunar athuga þrenning: 
Fyrſt læring þá; fem lætur upp hid ſanna, 
Hvar á fíg feftir heilog trú manna. 

Annad er ámínning ollum til belrunar, 
Eem varar víð íllu, ſvo veri? ei tíl þínbrunar. 

Pridja er huggun fæt, í forg hvers konar, 
Eem glæbir upp ged manns til gödrar vonar, 
36. Attu margt að gjöra, þá til FirEju kemur? 

Pad er innifalið í atvifum þremur : 

Fyrſt kem eg í bænahús ab bibja með odrum 
Eáluflálpar fjálfum mér, vg famfríftnum bræbrum. 

Þar næft ab hyggnaſt og hlyda Fenningunni, 

Þríbja lagi ad þaffa gubi með rodd ug munni. 

Þér ab auki á eg á tillettum tímum ; 
Ad gjöra míg lífan guds kirkju limum: 
Fyrir gubi og preftinum grátanbi friptaft, 
Soo eg megi hoervetna huggaſt og typtaft. 
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ér næft ab sera í heilogu fanndfi 
Guds fonar holds sg blöds meb gledi og haltlell. 

37. Ekki er enn að ollu ſpurt, á vileg hlyda, 

vað mun fEriptargángurinn bafa að þýða? 
Hann merkir játning hjarta og munns renna, 

J fyrftu þar forgfullir fynbir vidurkenna. 

Og kemur fú bjartar forg af hordu Íagmáli, 

Gem fynda þeffíngar fannur er ffóli. 

Truͤar játan þar næft í ffríptargángi ſtedur, 

Poi ſynd⸗ kramda ſamvizku gudſpjallid glebur. 

Hlydnis játan bridja heitir í ſtriptargängi, 

Þar goͤdri lifnadar bót gudi lofar meingi. 
38. Veiztu hvad gott það er, gudi að játa. 

„ Dýrmeætt og beilsufamt djofli afneita? 

Það má Falla trúlofun vg tryggba= þáttmála, 
Gem Síð gud fínn í ſtirn gjorbi hver jála. 
89. 3vad et guðs ſtormerki, fem bver eit 

játar? 

Það eru ollsþans Ísg og himneſt réttindi, 

Gem Þjóba þvab rétt er, en banna ránginbí. 

Það er lifa guds náb í gudsſpjalls ſannindum, 

Gem neitar fíg vilja nokkur beyi? í ſyndum. 

Kallanar kriſtindöms köngleg regla 
Og ſakramentin badi, er ſvoddan innſigla. 
40. 8vad kallar þú ſatans vert og vilja? 
Eynb og glötun manns, {so er þab ab ffilja. 
41. Því ófEar þú aflausnar af prefti, 
þar id er lika brotlegur og beftr fína brefti 
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Pad gjorir hans poſtullegt preſts-embattiz 
Jeſuüs þá fordum í, fínn {tab ſetti. 

Þá preftur afleyfir med yfirlegging handa, 
Talar hann ei fín ord, heldur heilags anda. 

3 Sefú nafni vil eg vera af ſyndum Teyftur, 
En efti fjálfa þefa, fem framflytur leſtur. 
22. óverninn Eann aflaufn ptefts á þér ao. 

hrina? 

Guds andi giorir bad fyrir göda trú mina. 

Kraptur Kriſti blöds kann mig ad hreinsa, 

Og alla trüada, af ollum fálar sanda. 
Ab genſvorum þínum gedjaſt sel heyrn minni, 

Verdi þér, vinur, eptir væmni trú þinni. 

Epilogus. 

Sér næft vil eg í ſtilnad ſtila erenbi 
Frelsarans, fem til þín með: fridarbod míg ſendi. 

Ef legäti funúngð ab þér leita færi, 
Og væri hang majeſtatis mandat þar inni, 

Ad þú ſtyldir í barm ſtinga bref-perlu fínni, - 
Og læra fyrir utan letur, fem á ftæbi, 

Og af trú blifa víb bréfud heilræbi; 
Þá ffylbi bann unna þér af rifi fínu 
Til æru þér og uppheldis ætterni - þinn, 

Mundir þú í brefsins innihaldi þig æfa, 

Og legaͤtann einnig í heidri hafa. 

Mú er biflian bréf köngsins haſta, 
Dans nábar ſendiboda haltu þina prefta. 
Mundu því, barn⸗korn, þá í guds þúð gtingur, 
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Herrans ord er þér himneſtur feingur. 

Athuga þú preédikunar preſtsins uppkvadi. 

Og vittu, hvar bad ſamhljödar vid þín barna— 

A fræbi. 

Ad gudſpjalls innihaldi gá, fem hú getur, 

Og hvad marga pánfta preſturinn framfetur. 
Feſtu í minni þínu fogur heilradi, 

Eífingar ſeu þar, fem lifandi fræbi. 

Af huggunar ummælum haf fálar gleði. 

Sit þú unbir prébífun með gödu gebi. 
Qáttu göd dami til göds þig upphvetja, 

En illra vond afdrif frá illu þig letja. - ' 
Bert? efti galaus, þá guds ordi hlydir, 
Ne fljótur í burt, ſvo ei bleſsunar bidir. 

Geym þú {vo preſts ord, fem guds munnur ſegdi, 
Athuga hans räd göd, ſem eingill guds legdi; 
Poi ollum monnum verdur eptir trú fínni. 

Gott er ab gjora vel og. gott leggja? í minni. 

Kynntu bér utanbófar Fórfaunginn sæna, 

men, ſegdu til allra Eirfjubæna. 

Hatidir ſtaltu í hävirding hafa, 

Gladur þá gud þínn í guds húsi lofa. 

Gud mun þér firfjufófn ſoo góðu launa, 

Ending munt fæla fá allra þinna rauna. 

Ýreppa muntu véru í þímnanna riti, 
Vina guds útvalbra verður þú lifi, 

Miefsu ſpurninga þulan fú þarna 

Koed eg megi beita Kirkjuvit barna. 
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| Mun gud marga til dömsins falla? „ . ... Alla. 
Eru allir trúabir á Þeim begit 2... 2... Eigi. 

Er nokkur fjálffrafa ſaklaus feinginn? .. Eínginn. 

Hoernig geingur þeim, er heiminn vtlla? .Illa. 

Hoad er þab, fem herrann peim ſendir? — Endir. 

Hoad heyra Þeir, ſoo ſärlega ſhti? ....Iteé. 

Hoar mun þeim reidaſt rúm að fvelbi? . . J eldi. 

Mær komaſt þeir úr kvol margfaldri? . Sllbrei. 

Hoilikt heyriſt hjá þeim þrópib? „. 2... Dpib. 
Gud láti þángab fara fáa menn... . . men. 

Over eru laun, fem gub vill frómum færa? Mra.— 
Bara þeir nokkud frá náb margfaldriẽ —— 

Er þeim þá búin eilif vitað. ........Tta. 
Hovad gefa Þeir þá í herrans hondur? . „ Dnbu. 

Hoad munu þeir Þá í fognudi fegja? 2. „c.a. 

Óalba þeir leingi þab fælu fætib? . ... . . Ætib. x 

Over verður endir á því geingi? . . 0. „ Eingin. 
Gud eit eg heir lofa bar þráfalts „.. . Ávalt. 
Gud gefi sjö. ab vera Þeim þó þjá. „2. s Djór 

Gud gefi oſs ab fjá Þar Þá menn. „2. . men, 

A 



Biðbætir, 
innihaldandi 

nokkur ljóðmæli, 
fem eignuð eru 

féra Hallgrími Péturssyni. 

ætar félmur 

mn lifamlega blejgun. 

Lagid: Nü bíb eg, gub, þú náðir mig. 

Almaͤttugi og mildi guð, miſkunſamaſti (fap 
ari, þver vanur ert ad leggja líð, lyd þíg 
bíbjandi? í neydinniz þar fyrir sonar þverð 

kyns huld, herra, veitandi upp á þín, badi yfir 
og undir fold, ab þú, drottinn, forſorgir ſig 

2. 9 bryttinn, beſsa býra tíð, daglega 

hofum forſkuldad, ſem yfirgeingur land og 

lyd, lánleygi og hüngur fylgjaſt ab, hér er 
framkomin hötan þíns hafna ſtal jordin á“ 
vexti, ſynjandi brauds, ſem bodord min, 

brjóta med alls kyns ránglati. 

3. Avi, misgjordir þryttja þétt, þær oſs 
forláti drottins náð, gjald oſs ei eptir glap⸗ 
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um rétt, gazkunnar fadir, rífur af búð, upp— 

- júftu þinni hjälpar-hond, hüngrud og naud— 
ſtodd bornir feb, allar ſtepnur, fem ern med 
ond, almáttug gæezkan nær vg gled. 

4. Vitja vors lands, fvv verdi þad, veit: 
anbí finni frjóvgun af, frýn þú vort ár, ſvo 

komi oſs ab, kroptug blejðan um jarð vg hafs 

brjúpi þín fötſpor fullri negd, faðir þimneffur - 

morgna vg kvold, gefanbi brand, en veittir 
vægd, vér þó verdſkuldum alls. kyns gjaln. 

5. Sokum þejð maft þín mikil er, miffunar * 

ftórt þú befir vald, ävoxtud {fýin ütbreider, 
eing og himuneſkan kladafald, gefandi regn, 
fvo grænfar jord, greidandi fóður kvikfen— 
ab, úngum hrafnanna býr þú born, bíður 

nättüran þig um þab. 
6. Þú mettar bæbi menn og fé, margan 

rennandi ſtraums úr lind, ftillir þú fvo hann 

framfljóte, fyrir ſerhverja þeisa find, við þá 
fuglarnir fítja, "en fætt, fóngja þér lf á ; 

fogrum fvíft, blánfar á landid vatni vatt, 
bæra orfandi glebilyft. 

7. Svo af fábforni bafaft brand, Erjóftib 
gledur hid fæta vín, oleum gjorir andlit raud, 
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með edlis góðum frati fín; bor guð, hvad 
„eru verf þín fett, vísbómslega í hollan 

ffamt, oll hefir þú þan reglad rétt, rifur 
ávallt, en gefur þó famt. 

S. Orlatis, brottinn, upp nú át, efri lopt⸗ 

anna feſſjodi, útaus gróbri, þvo kvaki fát, korn⸗ 
„hurftug hjord á jörðunni; þerra Jesú, fem hefir 

mett, búngrabar lýð á eydigrund, kom og gjor 
voru landi létt, lína þú vorri prauta fund. 

9. Afgängi þefð bleſsada brauds, být þú 
nú út med hüngrudum, fem annars fara? Í 

fult til dauds, ſaudi þá kenndu' í brjöſti umz 
þin hefir efti hondin ſtytzt, himneſka nafn 

þitt vona? þeir á, fem bjargradi ſitt hafa 
miſst, ſignadi faðir, aumfa þú. 

10. Ner þú gefur, ſvo negtum vær; ett 

nemirdu þína bleſsun frá, undir eins kemur 

eymd frábær, eingin ſkepna þá lifa más andi 

binn fann ab ſtapä ſkir, {fem fínum, 

hvad heilnæmt er, endurnyun hans ebla hyr, 

„allt forbetrar, ſem jordin ber. 

11. Gef vorri fadu fjarna? og krapt, ab 
komi oſs þennar næring vel, ſoo ſem þú 
lagdir falla og ſapt, fjálfur forbum í himna⸗ 
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mel; efti lífum vér einúngis, af beſou branbi 
ſtundlegu, — af ordi hjälpradis, himu⸗ 

eſta fodurs bleſsudu. 

12. Bleſsun tak ei úr braudi því, fem 
bjarga voru lífi á, heldur velſigna art þar í, 
fem Elíjæt brautin fá. Hüngrudum, drottinn, 

hjálpa nú, hallærið þeirra mýf þú fb, vg 

lund. 

13. Alla fátæfa anniſt gud, ſem ekkzuna 

Gareptá, ſpo efiſt ekki i eymd og naud, 

oͤpolinmadi' et ſigri þá; heldur afþrej 

helgri von, með hjarkans idrun, bæn vg 

fyrſt fuglana“ ki þú, forſorga oſs á alla 

trú, milbaftt Sesú Maríu fen, fina vie 
og blejsa þú. 

14. Metta fál vora með þín orð, miklu 

fætari veri þan oſs, en huncing þó þú berir 

á bord, blejða þá vg vorn ranna kroſs, 
allt þángad til vid bord þitt blítt, Þarna 
guðs býrbar rifi í, auglit þitt ſtoda fáum 
fritt, fullfælir vel af yndi því. 

17 



258 

Kocedi um Kriſts kraptaverk. 

Maktin guds er mikil og haͤ, mæðda að end“ 

uttæra, það vil eg læra í ljóða ſmid að færa. 

Þá lauſnari heimsins þoldi Flæbbift, heilagur og 
fynda hreinn, af meyarlifi fogru fæbbíft, fornum 

reifum vafdur fseinn, margur af þang forſogn fræbb“ 

ift, fram ſoo líbu fundir þá. Maktin guðs et 

miðil og há. Af laungum meinum lýðurinn 
græddiſt, lifs fyrir ordid færa. Pad vil eg læt 

í ljóða ſmid að færa. 

2. Koͤngs maður einn af Bapernáum, fom til 
bang í gödri von, bab þann (ljóft fem letrad fjár 

umt), ab læfna þar fínn veika ſon. Annsadi Jesüs 

orbum fáum, en víð þab þeim fjúfa brá. M. g. 
e. m. o. h. ann baud og — anda bräum, 

„amman þar ei færa. Ppre. a. f. 
3. Mágfona Péturs kvalin af an kanna mátti 

Íánga þraut, Seðúm Þángab virdar voldu, vægbar" 

af honum fljóbíb naut, fyrna margt af fólf? otoldu, 
færðu abrir til hand þá. MI. g. e. mr. o. bh. 

Þeir fem líf í eymdum oldu, úr ángift gjerbi færa. 

FD. f 
4. Til Taufnarans Fom einn likbrär maður og 

 Tæfningar bað Begi feinn, þab veitti brottinn hjálp“ 

ar hradur, honum ſagdi: vertu: hreinn. Iktſjükur 

í fæng óglabur, fegir tíl þang: þann tali þá. M. 
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g. e. m. 0. h. Þann gekk burtu heilbrigdadur, 
med huggun fálar ſtera. P. v. e. l. il. ſ. a. f. 

5. Sóbannes lætur letur útgánga, lá þar einn 

af fóttum fár, þjáning bar fá Þrauta lánga, prjä— 

tíu heil og átta ár, ſifeld gjorbi hann fútín ftánga, 

Íat vid bilið Betefðá. MI. g. e. m. o. bh. 
Heilsuböt ab hann lét fánga, himnaljösid færa. 
J 

6. Maͤttlaus hondin veikleik vafdi, þeim veitti 
drottinn heilsubötz margur þann þar hjálpar krafdi 

bættri vafinn píflanút, fem dofa, ilt og djoful hafdi, 
deyfu, blindni og lilþrá. M. g. e. m. o. bá. 

Födrid fálar ei. fyrir tafbí, ad friða þá og næra, 
Þ.e. Lifa. fr — í 

7. Þá frelgarinn ofan af fjalli senbi, vg fagra 

tæbu hafdi ent, Tærifveinum og lydnum kenndi, 

lifsins orba æbftu mennt, fpitelffan ábrærbi henti, 
hreinn vard ftrar ab bragði fá. M. g. e. m. o. 

h. Piön hofdingjans heilsu ſendi, þyrmúng lét ei 

Íæra. Þ.v.e. í lf. a. f 
8. Um borg og Fauptún bobabi Sríftur, beinan 

beg til himna ranns, fem herbergi fekk liknar lyft= ' 
ur, leiddur þángab var til band, einn fá djofull 

bagadi bíftur, bæbi firrtur að tala og fjá. MT. q. 

e. m. o. h. Dýrbar blómið Davids kviſtur, bapra 
"an gjorbi næra, P. v. e. Lí 1. f. a. f. 

9. Þá Jesüs yfir albu=geima, almáttugúr kom— 

inn var, tvo befetna já, baun beima, fér á móti 
17 
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hlaupa þar, í baubra grofum hofdu heima, horfudu 

ſidan fjollín á. Yr. g. e. m. o. hb. Dioflana 

a i — ſveyma, ſvartir þem fortæra. D. v. 

l. ſ. af. 
el 3 tólf ár konu mjog réð mæba, mein það 

fylgir Fsennfyni, ſvo maður einginn mátti græða, 

þó miflu Þar til Foftabi; fem falbínn fnerti hun 

Kriſti Hæba, kenndiſt sera frí þar frá. M. gq. e. 

m. 0. b. Víb hana gjorbí herrann ræba: hughrauſt 

- Set þin tæra. þ. v. ec í lf. a. f. 
11. Þá berrann Seðúm himins og landa, heyrdu 

gánga blinbir tveir, hrópa lüdir hátt, þar ſtanda, 
hjálpar af honum beibaft þeir; þeim dimman fram“ 

ar gjordi ei granba, græbbi rótin Sefde þá. MT. - 
g. e. m. o. h. Hann baud vg dokkum bjofulð 

anda, af dumbum burt ſig hræra. P. v. e. í. Í 

A 
“412. Kananeiſka vinnu Þreytti, kvol, fú þennar * 

döttir ſter, vib blíban Jesüm bænar neytti, byli því 

ab létta af ſer; á affvorunum ei ſig fteytti, er hün 
tvigvar blaut ab fá. MT. g. e. m. o. h. Aumri 

ſidan abftob veitti, Arons —— (færa. P. v: 
Bo Asa. 
18. Daufán, hvern þar maddi' enn meira, — 

laus var bann vafinn fút, til Jesum leiddi fölkid 

fleira, frelsarinn þá hrakti út, fingur í hans færði 

„eyra, fyrir þab ſterka hefataͤ. M. g. e. mr, o. bh: 
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Maðurinn gjöri ab mæla og heyra, magnafi herr- 

ang æra. Þ. v. e. 1. í lf. a. f. 
14. J Betſaida blindan lita, blefðab vilbi mega 

ſäd, ſamt }ó efti voladan vita, en seita heldur 

læfnið däd; í hans gjorbi augu ſpyta og yfir þann 

lagdi hendur þá. MI. g. e. m. o.b. Dasa þurfti 
ei Teingur ſjönlans fýta, ſvoddan bæmt oſs næra. 

Mt tk fi 
15. Pukinn einn þar hrakti ug hrelldi, er þrumur, 

ofinn war og fár, eymbir niſtu, frodu fellbi,. faft 

bann þjábí anbinn fár, varð honum þrátt af vatni? 

og elbi, vodi fýndur og daudans þrá. MT. g. e. 

st. 0. h. Human læfnar æbfta velbi, imynd fob- 
Urðing Færa. P. v. e. Lí lf. a. f. 

16. Efni. því ei Lükas leynir, lauſnarinn þá 

kominn var, í einþvern ftab, fem gloggt ei greinir, 

til græbflu honum feingu þar, bjofulóban mann 
med meini, maͤllaus var, fem Teturinn tjá. Mg. 

e. m. o. h. lt var rekinn Þinn óbreíni, fyrir 

herrans byggb frábæra. P. v. e.L. í l. {. a. fr 
17. Þar hafdi ein kona kränkleiks anda, kreppt 

og bjúg í átján ár, fyrir yfirlegging berrand handa, 
enni bvinar mæban fár, bleſsadur leyfti vif úr vanda, 
Bertu (ſagdi þann) laus Þar frá. MT. g. e. m. 0. 

Þ. Qún býrfabi ffapara lyds og landa, fyrir lifnar 

náð. fyo ffæra. Þ. vo. e. 1. í l. f. a. f. 

18. Blínbur, þó fé búinn vodi, borinn var einn 

Í Þeirri neydz ſagt er ab Jesüs ſaur tilbnobi, og 

FAT SÆ 
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fiban á þang augu reib; herrans eptir háu bobi, 

bittí bilið Sílóá.. MT. g. e. m. o. h. Gem Í 
vatni því fíg þoobi, þann þábí ſjön ſoo færa. P. 
Vik af. 

19. Batnafjúfur á fabbatsbegi, fettur fram fyrir 
berrann var. Lauſnarinn ſpyr, hvort Tæfna megi. 

vLogſpekingar gefa? ei ſvar; falſtir þó vid beſsu þegi, 

i paͤnka hugga rädin flá. M. g. e. m. o. be 
Sega vill þann veifa eigi, volæði ſtuli færa. P. 
Va 

20. Tiu menn í lifþrár lüa, lángt frá ſtödu og 

Falla enn, á milban Geðúm meiftarann trúa, miſt⸗ 
unar biðja allir fenns en bann baub þeim burtu ad 

fnúa, og birta ffylbi preftum frá. M. g. e. 110 
ob. Veikleikinn þá varð burtflúa, fyrir viljann 

drottins færa.  Þ. v. e. l. í l. ſ. a. f. 
21. Kíl Jeriks þá Jesüuͤs reilti, játubu tveir Í 

„einu Þar, að almátt hang þeir upp á treyfti, og af 

honum beidduſt Tæfningar ; bábum þeim var horfið 

þreyfti, hvorugur Funni neitt ab fjá. MT. g. 'e. m. 
o. h. Guds for báða ljúfur leyſti, þá línabilt 

hryggdar fnæra. P. v. e. 1. il. ſ. á. f. 
„22. Þegar med ſvoik og ſaͤra pretti, fæfja Kriſt⸗ 
um Judas red, þá var Malkus þyffju metti, 

= ar í ferd og rábi meb; eyrad af honum Simon 
fetti, {verði þegar til varnar brá. MT. g. e. m. 0: 

. Hondina út ab herrann rétti, þann nam ſtrax 

Í ábræra. Þ. v. e. 1. í fra, f. 
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23.TGvobban sel, mín fála, mundi, þanna milbi 
guds og manns, allir Hf og Tæfning fundu, er Íeita 

udu á náðir hand, hvað þíg brellir heims á grundu, * 

bann í trúnni vonadu' á. Maktin guðs er mifil 
og bá. unum fé lof á hverri ftunbu, heiður, - 

pris eg æra. Það vil eg læra í ljóða ſmid 
að færa. 

Um ffopun heimsins og Kriſts hingadburd. 

Zerrann ſkapadi lopt vg láð, lýði og blomſtrid 

fríða, fá var hagur, fem það kunni ſmida. 
ð upphafi ffapabi, fabirinn fyrft, fríða jorð með 

báðum, ffóga? og holt med ſtarri líft, af ſtirum gub= 

döms rábum, yfir þad fetti bann Adam vift, alls 

viða þab ftenbur ffráb. óettanu ſkapadi lopt og 

líð. Bar þá hvergi verold biſt, oo veſold þyrfti ab 
kvida. Sá var bagur, fem þáð Eunni ſmida. 

2. Veroldin breid með blóma ftób, blefsud gæb= | 
um ollum, hün var badi græn vg góð, glöudu lauf á 

vollum, fuglar fúngu um fiffaeflób, feingu fínnar 

ſtyldu gáb. S. ſal. 0. l. Laufnarinn af oſs létti mób, 
bann lét ſer undir ſoida. S. v. b., ſ. þ. F. ſ. 

3. Ljüfir ſtulum því lúta þér, lauſnarinn allra 

manna, af miffun fomftí heiminn hér, hjálpar fjólib 

ſanna, á herðum þínum. heim oſs ber, í himna býrð, 

Þar nóg er náb. verrann ſkapadi lópt og láð. 
Soo vér megum fýngja þér, fifelt lofgjord fríða. 

As var bagut, fem það Eunni fríða. 
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Á Um —— Aris, bómsbag og eilift lif. | | 

= Bljórni rauftin barna he hlið á beſsum begi, ug lof⸗ 

gjorbín allra meſt, vís bar gefinn og fæbbur, lauſn⸗ 

Aarinn gezku gaddur, af meyar kvid, kvid, koid, af | 

meyar loid með likn og lid, likama vorum kladdur. 

2. Auſtan köngar komu brir, Kriſt vorn fínna vildu, 

fylgdi beſsum fórnin býr, fréttu af barni ffæru, ſem 
ſtjarnan óffar ærin, gullið best, best, best, gullid best 

0 myrra meſt, meb reyfelsi (færu. 

3. 9 bejgum fæbbift beimi hann, hulinn ſſemum 

Hæbum, geymdur í falli guð og mann, hans gofug | 

tígnmun ftanba, laufnarinn allra landa, þérfáng tóf, tét, 

tóf, herfaͤng tófog hryggdir júl, hann beim myrfra anba. 

4. Meb fætumt fígri fá reið upp, ſon guds þríbja? á 

ið - begi, batt þann vonda Belzebüb, bodadi náð þvo fría, 

anſnarinn allra lýta, til himna fór, fór, fór, til himna 

I ſü heillin ftór, þann réb fyrir oſs ftríða. 

5 En þú kemur aptur? þann, á tilfettum tíma, 

efs hinn góði guð og mann, gjorir þá döm ab 

halda, sundum verdkaup gjalba, en kriſtna þá, há, 7 

en Friftna þá hann kallar ä: komid í býrð margfalba. | 

6. inna tala mun herrann til, hefſt þeim litill 

fríbur: á ydur veit eg eingin ſtil, eingan ydar eg 

bekki, faríb á Belials bekki, meb lif? og jál, fál, íál, 

með lif og fál i logandi bál, mig líta fáíb efti. 
7. þér hafib þjáb og þvingun veitt, þýðum herrans 

ſaudum, mina býrb og mildi ſneitt, með ſvo vondu 
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haͤdi, ydur því einginn nábi, heljar raun, raun, raun, 

heljar raum þér hafið í laun, med beitu neifta ſaͤdi. 
8. Herfilegar hefndir þá, hafa, þeir illa giordu, 

ſtilja bill þá ſtaparinn frá, ffjótlega fínum ſaudum, 

fem leyft efir lifa frá naubum, hinir bol, bol, bol, :,3 .. 

þínir bol og hryggdar kvol, hafa hjá bjofli ſnaudum. 

9. Heyra má þá barm og fvein, þátt meb eymbar 

"bljóbum, fjá Þeir þar fitt ſynda mein, ſeint þó ab því 

gættu, þá fyni guds ei fættu, 2,t heimi glaum, glaum, 

glaum, * í heimi glaum Þeir hofdu tnum, — 

tár ei vattu. 

10. Fagran munn þá fagnadarſaung, friduſt guds 
born halda, æfin finnſt beim efti laung, um eilifar aldir 

alda, gledinni gud mun valda, 2,:ljóminn þá, þá, þú, — 

ljóminn þá er lydum hjá, þá lidin er afin kalda. 

11. Haltu mér víð hópinn þann, himna fadirinn 

góbi, er leibir þú í lifsins rann, þar ljómar eilífur bags“ s 
ur, frábær, furðu fagur, 2,:þar féft ei nótt, nótt, nótt, :,2 

Þar féjt ei nótt, ei forg né fútt, fæll er þá vor þagur. 
12. Over, fem elffar herrann Srift, þann fær gledi 

fanna; min er þartil ljúfuft lyft, lofgjord honum vanba, - 

fyrir bjáftob heilags anba, 2;:0g dikta ſaung faung, 

ſaung,:: og Difta ſaung um degur laung, Fo — 

minum til handa. 

13. Mer líst nú kominn tíni til, ab taka fia þéban — 

búa, mínar ſyndir minn gud hyl, mér ei verold lætur, | 
eg gef henni góðar nætur, s,*þeim til þin, Þín, þin, 2,3 2 

heim tíl þin frá hryggd eg vín, hafdu mig, Jesu fætur. fj 
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„14, Bolt er Þetta veraldar hjól, velt er heimsins 
blida, þú, réttlætið þanna fól, fálna hirdir mætur, gef - 

þú ah mér gætur, s, heim til þín, Þín, bin,:: heim 

tíl Þín, frá hryggd sg þin, hafðu mig Fest fætur. 

15, Mig lángar héban, lauſnari minn, og lyftir 
Þar ab búa,. fem eg hæftu huggun fínn, því heimur⸗ 

inn illa lætur, úm baga og dimmar næturs „þeim 

til þín, Bin, þin,:,3 beim til Þín, frá hryggd ug þín, 

hafðu mig: Jesü fætur. 
16. Má er eg glabur, gud, í Þér, glabur í himnariki, 

þar glebið um eilifd glabbær er, og glebi útvalbra 
manna, þá fælu gef mér þanna. Amen til, til, 

til, amen til eg ófta vil, einginn mun það banna. 

MR Reisu= fálmur. 

-  Ragib: Gled þig guds ſonar brúb. 
Seg byrja reiðu min, Fesú, í nafni þín, hondin bin 

helg mig leidi, úr hættu allri greidi; Jesus mer 

„fylgi í fríði, með fogru eingla liði. 

2. Móburjórb minni. frá, þin. mildir gazku há, 

Teibbi med lukku blíða, og létti ollum siba. J. 

á ff, fee. L ð 

3, Þín foburleg nábin fríi, framanbi lendum í, 

forſorgadi og fæbbi, fullvel nærbi og kladdi. J. 
"mt. fí fm. fe. 1 
"4. Brá. fári, forg og fótt, ſid, árla, bag og nótt, 
vel mig jafnan sernbabir, voldugi bjartans fabir. 

* 1 A A 

s 
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5. Her fyrir hverja ſtund, af hiartans innſfu 
grund, ber vil eg bakkir ſthra, brenning guddöms⸗ 

ins dhra. J. m.. f. í f. im. f. e. 

6. Vil eg nú viſt til ſanns, vitja mins fodur— 

lands, í þínu nafni' alleina, almattis tignin al 

Rr 5 Ai A ; 
7. $l9 eg nú því tíl Þín, þú bjartanð vonin 

min, verndin Þín vel mín geti, {so voða Ga 

mætt: fe 

8. þó eg meb. íllffu mennt, opt hafi ſtraff * 
Pent, ſamt mjuük þín miſtkun hlifi, mér badi' á. ſälu' 

og liſt. J. mf. i f m. f. e. J. 

9. J voda, vanda og Þraut, vel eg pig forna 
naut, yfir mér virztu vafa, og vara á mér tala. 

3. m. f. í f, m. fel 
10. Þá fjáfarbylgjan blá, bordinu fellur á á, þín 

bægri hond oſs þalbi, og. hjálpi meb guddoms valbi. 

Sem: ff 
11. Frá ftormi og flerfum vind' og ſtridri ſjaf⸗ 

ár mynd, frá oͤgudlegu illphdi, alls kyns voda og 

ſtridi. J. u A LAN 
12. á vil eg bakka þér,. nær þú hefir hjälpad 

mér, fem Jakob fadirinn „forðum, meb fogrum bæns 
ar ordum. J. m. f. i fo, m. f. e. l. 

13. Puͤſtalt í allri naud, etid Vera minn gud, 

Þér vil eg þjóna, trúa, og þatfargjorb tilbúna. 3. 

m. fí fm. f. e. l. 

14, Mitt hjartans trúar trauft, til þin er A 
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lauſt, ab mér meb miſtun færri, munir þú vera 

nærri B.m. frí fm. fe. 1. 

15. Sjöft Þegar lifið dvin, leid þú mig beim tl 

þin, í foburlanbib fríða, firrtan vid allan kvida. 

J. m. f. i hf, mt — 
16. Amen, ö Jesü minn, ab þér tak bralinn binn, 

til ſtips þá gánga geri, guds einglar meb mér veri. 

Jesú mér fylgi í friði, með fægru eingla liði. 

Aminning ab vera ánægbur með ſitt. 
Maͤlshatt hafdu í minni einn, minnið verdur þann 
ftæður, tóf eg penna, þó tregur og feinn, ab tempra 
viſna glæður, ſoo mun renna raddar teinn, „rétt í 
ordskvids máta: þetta mun Drottinn býrftur einn, 

Duga? ab fornu láta, 

2. Drbtætib gamla ei ffaltú, í orda radu fferba, 

férþserjum eptir finnt trú, fíbar og. fyr mun serba, 

ef á ſtodugum ſtofni fú, fenbur, bvi munt jáfa; þetta 

mun brottínn býrftur einn, buga? ab ſonnu láta. 
3. Fuglarnir hafa faung ei fór, þá fæbu fínnar 

leita, ab morgni hver faftanbi fór, ab fá þeir ffylbu 
„ neyta, á kvoldi aptur femur þver, kvidalausir ei gráta 3 

þetta mun brottinn býrftur einn, buga? ab ſonnu láta. 
4, En þó ei meftu efni hér, ó mabur, þlotnaft Funni, 

orvæntingar albrei þér, ord lát heyraſt af munni, 

ſegdu heldur, þem þér ber, ſoo meb byggju fátas 

- þetta mun Drottinn býrftur mér, buga? ab ſonnu láta, 
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Koadi. 
Sat eg undir fjallinu fríða, heyrði eg fagr⸗ 
an fugla faung um Dægut laung, ekki veið: 

aði bugur minn þá víða. 
róbur beiba míg red mabur, mard framleiba finnið 

glabur, Fjolnis veiba feingurinn hradur, fér þó tregur 

röms um gaung; heyrði? eg fagran fugla faung. 

Vid málib greiða ſtend eg ftabur, ſtokurnar mjúft ab 

= fmiba; ekki veifaði hugur minn þá víða. 
2. Gú eg mork af vildis verkum, vafin bort á 

ffógi merfum, ein var bjork meb ilma ſterkum, alba 

ing fegurft veitti faung; b. e. f. f. ſ. Meltar 

ork á mynni og fverfum, mibla ſmekknum bliba ; 
fr b ps 9. 

3. Fuglar ſpeyma' í fogrum ljóma, — geyma? 

og faungva róma, í gardi þeim má heyra Hljóma, 

bljóbin lyſtug, mítil og laung; b. e. f. f. ſ. Alls 
kyns ſeima begtan blóma, ber fú morðin friða; e. 

208 908) ÞM 002 
4, Limid nýtt meb —— þéttum, leiptrar litt 

á koiſtum fléttum, blafar titt með blóma fettum, 

blaftir mjúft á hverri ſtaung; b. e. f. fr Í 
Glangar frítt med gylltum Blettum, geiflar ER Se 

bíba; e. t. b. 11. þ. v. 
5. Eg nam ftanba og því undi, ollum vanba firrtur 

mundi, allrahanda fagnadarfundi fángin boöktiſt hygoi⸗ 

an raung; b. e. f. f. ſ. Särum anda ſidan ſtundi, 

ſuͤ nam gledin lida; e. tr. h. mt. P. v. 
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6, Vindar furdu haſtir þrærbuft, hreſvelgs burdum 

allir nærbuft, blónftur í burdu fleſtoll færbuft, féllu 

lauf af eifar ſpaung z b. e. f. f. ſ. Bolar urðu, ſoln— 
adar færbuft, ſerhver bollin hlidaz e. t. b. m. þ. v. 

7. Fuglar ſüngu Íyftugt leingi, ljüfri tüngu fælu 
— geingi, harma ſprüngu frá eg feingi, ferdin gjordiſt 

mikil og. laung; h. e. f. f. ſ. J froſti þúngu fannſt 
þá einginn, fegnir í hylming ſtridaz e. t. h. m. P. v. 

8. Allur ſtögur er fallinn fagur, folnadur plógur, 

en ſorgarſlagur, eflauft nógur, hrornar hagur, horfin 

| giorvoll lyfta faungs h. e. f. f. ſ. Vaknar rógur, 

bvinar bagur, býr og fuglar kvida ; e. tr. h. m. P. v. 
9. Beralbar prýbi og gliðleg gedi, get eg lib 

vg folni bæbi, glaumurínn fríbi og fegurbar æbí, 
= fýr t fvíp um Teynígaung 3 þ.e. f. f. f Lif meb 

— ftríkb á lausum þræði, leifur og vil þefa blida; 
Bs bn þv. 4 

10. Eíglutarfi hleidolfs hverfi, hafdi hinn bjarfi 
minnſt atgervi, felk í ftarfi af Fryggjar erfi, farar= 

fþéll meb hverri raung ; heyrði? eg fagtan fugla 

ſaung. Gyllings arfinn ffeinft ab ſterfi, Skirnis 
drylkinn þýba; ekki reikadi hugur minn þá vida. 

Um veraldarinnar háttu. 
Zeims hrorna gæði, hnignar allt og þver, 

leifur líf á þræði, en lukkan volt er. 
„Brognum ſkal nú bjóba, bragarins lítinn gróba, guð 

tha virda góba, gjarnan vil eg ei hnjöda, um bætta 
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hegdun þjóba, hér þó margt eg radi. Zeims hrorna 

gæði. Gist, ef fatt ffal ljúba, þjálfur þaga? eg mér. 

Leikur líf á bredi, en lukkan volt er. 

| 2, Billaft menn úr máta, má þab ſannleik játa, 

minnft {ér móti láta, mun það eingin gáta; margir 

ſtoltſa og ftáta, með flærilætið æbi. Á. b. g. Má 

fá mæbbur gráta, fen meira okid ber. L. I á 

J 
3. Verold margan villir, vitrum monnum ſpillir, 

holdid häſtann hyllir, hugmöd brjöſtid fyllir; agirnd 

andinn gyllir, ſoo yfirvoldum nedi. 9. b. s 

Margur á tá fér tyllir, tæpt þér ML 

í Pi, ts — 
4. Maktin magnar fala, meir en eg um tala, 

margir metord fola, mergd fyrir rikisdala, bút af 

bjórnum. ala. og bera vegleg Mæti. á. beg. 
Huganum her meb fvala, hvad fem á eptir fe 

Eli BE) pn BA Ei 
5. Margir hugarhreſſtir, báti eru ſtundum efir 

ár rifja fleftir, fjoríð daudinn Teftir, einginn fót 

feſtir, ab fyrir því bragti ftæbi. á. b. gs — 

erum ér geſtir, eitt erfum, ſem ber. £. 1 

| e. L. v. e. 

6. Veraldar veſnar hagur, velkiſt blöminn * 

gledi dvinar dagur, daudinn er ekki ragur, í. burt — 

Þó margur magur, þó mammon nógan græbi. 

| b. g. Eff er unninn ſlagur, aud Þó hreppum 

bl 

J——— — — 
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7. Ungur orfu réttur, opt á ftól er fettur, volub= 
um voda þéttur, varla þyfift mettur; Degi fíbar bett= 
ur, og dreifiſt Krakaſedi. Í. h. 83 Valdi vg virbing 
flettur, vikur frá því ber. Æ, I. á þ., e. 1. v. e. 

8. (Gtunbleg ftjórn vill þrotna, ſtoltari hefdar 

gatna, eingir um eilifd brottna, eifur háar brotna, 
fem tréð hab lága? og lotna, lik verda þau bæbi. 
%- b. g. Rikir, í jvrbu rotna, räd er ab gæta? 
ab fé. £.L á P. ev. e. 

9. Rif með hógværð laga, og láta? ei yfir Flaga, 
þab er fæmbar faga, ab fýna? eí neinum baga, um 

Et alla æfibaga, er já fæll þvi nadi. ð. b. g. Unbir 
drottins aga, ollum lúta ber. L. l. á þ., e. 1. v. e. 
10. Qug við heiminn fefta, hætta er hin mefta, 
ftunblegt blóm vill breftá, búin er ſorgin mefta; 
ſynda færing vefta, fannur drottinn græði. á. h. 
g. Sidan fér þab besta, ſenn Þegar afin Íver. 
pl 6. 

11. Gu frá grandi nauda, geymi rifa? og fnauba, 
hópnum herrans fauba, hjálpi hand blödid rauba, 
{so glæpa girnbin trauba, gori oſs ei vandradi. 
Zeims brerna gæði. Rifa? í lífi vg dauda, 
Tifni brottinn mér. Leikur líf á Þræði, en 
lukkan volt er. 

Undir eins breftur burbí og hug, blánfabur fuglínn 
miſsir flug, þá vængur verbur bár, framan afþór“ 
um fjaðrir Þrjár, feingib hafa allar fár. 
2. Einn hefir fellt og aptur reift, einn gat bundid 
og lifa leyft, gaf fár ug graddi bag, ſorgir veitti? 
sg glebi gaf, gaf bann fyrft og töf fíban af. 
3. Lanid því eff Teingur er, en lént hefir þá, ſem 
raͤdin Der, fitt tafa mabur má, hvad miflu framar 
{á allt: gutt á, og allra begt Fann fyrir að ſjä. 

NN) — 
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213 

Me giftur. 

þr. einn gud fet þú allt þitt tranft 2... 2. 
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SL Sg 
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Bla ja Sp 
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í Ylríb hóra nú þið nýa „2. 
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En herða saubati veit 0. 

inn. eg þad í fræbi þreinn 2. ........ 179. 
Frodur beiba mig réð mabur ........ 269, 

Fyrniſt heimur, fäheyrt feður. 2... 183. 

Gef eg mig allan á gubs míns náb ..... 131. 

(Stflafon er Bjorn burt SR 

ottpr abg tyma ft ísi. 
Gud á himnum hjálpi mér... ... — 
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Gubd er minn gud, Þó geysi nauð . ... . 170. 
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„Qerra Feðú, mín Qlífd ert þú 2 ....... 123. 
Qjartab fagnar og bugur minn ......., GÍ. 
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Holdid vffátt veit fyri fram fátt ...... 183. 

Hugur flagar, hættur ýmsum benda . . . . 106. 
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Mundu þíg mabur í mundo „..... os. 4 í 
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Nü víl eg enn í nafni þinn „........ 

Ð, hvad aumleg úrræbi 20... a 
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O nábar nagd, tægft heill og frægb 
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Biljir þú gedjaſt gudi vel 200... 
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ir um SAD En 
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